




یناشاک مشتحم  ناوید 

: هدنسیون

یناشاک مشتحم  دمحا  نب  یلع 

: یپاچ رشان 

یطخ هخسن 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

یناشاک مشتحم  47ناوید 

باتک 47تاصخشم 

48یفرعم

اهدنب 48بیکرت 

تسا ملاع  قلخ  رد  هک  تسا  شروش  هچ  نیا  زاب  �48هرامش 1 : 

هناهرب هللارانا  يوفص  بسامهط  هاش  روفغم  هاشنهاش  �هیثرم  رد  دنب  هدزاود  �57هرامش 2 - 

ینغلادبع هجاوخ  مارکالا  لجالا  بحاصلا  هیخا  هیثرم  یف  هراکفا  جیاتن  نم  �61هرامش 3 - 

ءاثر رد  دنب  بیکرت  �68هرامش 4 - 

ءانثلاو هیحتلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ماما  هیثرم  یف  هلو  �74هرامش 5 - 

ع)  ) بلاطیبا نب  یلع  نینمؤملاریما  تبقنم  رد  �78هرامش 6 - 

ءانثلاو هیحتلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  نماض  نماث  ماما  حدم  رد  دنب  بیکرت  �87هرامش 7 - 

هتفگ ناوخ  هضور  نیسح  دیس  ءاغبلا  حصفا  تهج  ار  هیثرم  نیا  �94هرامش 8 - 

هبونذ هللارفغ  ازریم  یلق  دمحم  هیثرم  یف  �98هرامش 9 - 

103تایلزغ

103فرح ا

انعر لگ  تسار يا  تخر  مشچ و  شکرس  تب  تسار يا  دق  فلز و  هرامش 1 : 103لزغ 

افو یب  کلف  نیا  راظتنا  رازه  دعب  هرامش 2 : 104لزغ 

ادیپ ما  هدرک  يراوسهش  یلازغ  مغر  زا  نم  هرامش 3 : 104لزغ 

ادیپ رد و  ناشخر  یم  مهاوخ  هشیش يا  ناشخرد  هرامش 4 : 105لزغ 

ارم زان  زا  یتخوس  يد  هک  هتفر  لد  يا ز  هرامش 5 : 105لزغ 

ار ام  دنک  نوچ  عنم  نانچ  يور  یسک ز  هرامش 6 : 106لزغ 

ارای نینچ  یمخز يا  مشچ  ام  يرای  رب  دز  هک  هرامش 7 : 106لزغ 

ار ام  نک  دای  تسایس  ینار  ناینادنز  رب  وچ  هرامش 8 : 107لزغ 
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ار ام  نینزان  خوش  مک يا  مشچ  هب  نیبم  هرامش 9 : 107لزغ 

ار بارش  ماج  وت  شیپ  تشاد  هک  نآ  حبص  هرامش 10 : 108لزغ 

ار بات  مین  �هرط  نکم  خر  باقن  هزره  هرامش 11 : 109لزغ 

ار بات  مین  لبنس  شکم  قرع  رپ  خر  رب  هرامش 12 : 109لزغ 

ار دوخ  دنز  یم  یهایس  ناگژم  فص  رب  لد  رگا  هرامش 13 : 111لزغ 

ار دوخ  نم  هب  يدومنن  هام و  نوچ  يدش  ارآ  ناهج  هرامش 14 : 111لزغ 

ار زامغ  �هزمغ  زیت  غیت  تهگن  يا  هرامش 15 : 111لزغ 

ار شدنلب  دق  یئانعر  اضتقا  تسا  نینچ  هرامش 16 : 112لزغ 

ار شیوخ  رانک  هلجد  منک  یم  هیرگ  هک ز  بش  هرامش 17 : 112لزغ 

ار من  رپ  �هژم  بشما  مدز  یم  مهب  رگ  هرامش 18 : 113لزغ 

ارم تخانش  دش و  هگآ  نم  قشع  يد ز  وچ  هرامش 19 : 113لزغ 

ارم دشک  یم  يرد  يوس  هب  نورد  قوش  هرامش 20 : 113لزغ 

ارم دوب  ناج  �هلبق  تخر  هک  يراگزور  هرامش 21 : 114لزغ 

ار منت  نوخ  رد  دنیبب  هدنکفا  وچ  هرامش 22 : 114لزغ 

ار منارکیب  ياه  هوکش  يدرک  وحم  نوسفا  هب  هرامش 23 : 115لزغ 

ارم وزرآ  رازه  رای  بل و ز  رب  ناج  هرامش 24 : 115لزغ 

ار ناهاشداپ  انعر  لیخ  رس  نآ  داب  وگب يا  هرامش 25 : 116لزغ 

ار نوماه  نونج  نوچ ز  موش  کملا  کلام  هرامش 26 : 116لزغ 

ار وت  گندخ  دروخ  يریغ  وچ  كاله  موش  هرامش 27 : 116لزغ 

ار وت  ناریو  لد  زا  مدنارن  یمرج  نینچ  اب  هرامش 28 : 117لزغ 

ار وت  هدوس  بل  هب  ماج  بل  فیلکت  هب  رگ  هرامش 29 : 117لزغ 

ار وت  هک  هاگن  هدرک  بضغ  مرگ  یمهرد  هرامش 30 : 118لزغ 

ار يازف  نونج  قشع  مهد  لد  هک  وک  هلصوح  هرامش 31 : 118لزغ 

ار يدنمس  امیپ  ناهج  بشما  دنشک  یم  رد  نیرب  هرامش 32 : 119لزغ 

ار یهاپس  لد  درگ  تمغ  ماش  هدناشن  هرامش 33 : 119لزغ 

الب رد  دز  بلط  تسد  هب  متمه  ات  هرامش 34 : 119لزغ 
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ام درز  يور  دولآ  رابغ  تهار  رد  هتشگ  هرامش 35 : 120لزغ 

ام �هناشاک  هب  درک  رذگ  دزی  زا  يورس  هرامش 36 : 120لزغ 

انعر تب  نآ  شیوخ  �هدجس  ارم  دومرف  هرامش 37 : 121لزغ 

اه ناوید  رس  جات  وت  مان  رهوگ  يا  هرامش 38 : 121لزغ 

اهندید زیت  نآ  مبشما  دنکفا  هشیدنا  دص  هب  هرامش 39 : 121لزغ 

اهیئابر قشاع  رد  دوب  یهار  هدنریگ  بجع  هرامش 40 : 123لزغ 

123فرح ب

باتفآ نوچ  خر  اب  مدید  باوخ  رد  شبشید  هرامش 41 : 123لزغ 

باتفا وت  نسح  طخ  رس  قشم  ریز  يا  هرامش 42 : 123لزغ 

باقن خر  زا  ینکفب  نوچ  هلک  فرط  نکشرب  هرامش 43 : 124لزغ 

باتفآ نآ  خر  یب  اهبش  تسه  معمش  وچمه  هرامش 44 : 124لزغ 

بانط نیرز  ورسخ  ناک  رگن  نوزفازور  نسح  هرامش 45 : 126لزغ 

بآ وچ  دروخ  ملد  نوخ  يرسپ  ناملسمان  هرامش 46 : 126لزغ 

بآرپ مشچ  زا  ملد  تسکش  زورما  تسین  هرامش 47 : 126لزغ 

بشما تسا  نم  رد  شتافتلا  مشچ  ریغ و  رد  شخر  هرامش 48 : 127لزغ 

بشما تسا  نم  ناج  رد  سنا  یعون  هب  ار  شلایخ  هرامش 49 : 127لزغ 

بشما تسهاگن  زرط  نآ  زا  هنتف  رپ  مزب  هرامش 50 : 129لزغ 

بیقر يراکددم  دش ز  بیصن  ملصو  هرامش 51 : 129لزغ 

130فرح ت

تدارا تسد  هب  دنز  یم  لد  رد  هناگی يا  هرامش 52 : 130لزغ 

تخادنا بارس  رد  هنشت  نم  هار  رجه  وچ  هرامش 53 : 130لزغ 

تخادنا روجنر  وت  رجه  زا  مرتسب  رب  رود  هرامش 54 : 130لزغ 

تخاس وت  يوکین  يور  زا  عنص  �هنییآ  هک  نآ  هرامش 55 : 131لزغ 

تخوس تبحص  رد  وچ  خوش  نآ  دوخ  تسد  رب  غاد  هرامش 56 : 132لزغ 

تراداوه رتخا  دنلب  دص  لوا  يدوب  یلاله  هرامش 57 : 132لزغ 

تسا نقذ  يوگ  هچ  فلز و  رس  ناگوچ  هچ  نیا  هرامش 58 : 132لزغ 
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تسنوریب دح  هک ز  يدح  هب  وت  اب  متسود  هرامش 59 : 133لزغ 

تسدرد هدرورپ  هک  هتشگ  مخ  دق  لخن  هرامش 60 : 133لزغ 

تسا ندومن  خر  فرط  زا  فلز  هچ  نیا  زاب  هرامش 61 : 134لزغ 

تسا مهرم  هنیس  رب  هک  رای  يافج  مخز  هرامش 62 : 134لزغ 

تسا زیرنوخ  رای  دادیب  رجنخ  هک  نونک  هرامش 63 : 135لزغ 

تسا تلود  بابرا  �هلبق  هک  ناتسآ  ناز  هرامش 64 : 135لزغ 

تساخرب نیمز  هنتف  نآ  وچ  صقر  مزع  هب  هرامش 65 : 136لزغ 

تساخنرب ناناج  یهآ ز  منداد  ناج  مد  نوچ  هرامش 66 : 136لزغ 

تسادیپ نآ  زا  راکشآ  عنص  تروص  هک  تخر  هرامش 67 : 136لزغ 

تسادیپ وت  راوطاز  زورما  يدب  نم  اب  هرامش 68 : 137لزغ 

تسا رظن  لها  رس  تبحم  نادیم  يوگ  هرامش 69 : 137لزغ 

تسا رایسب  راذگ  نابیقر  يوسب  ار  وت  هرامش 70 : 138لزغ 

تسا رگید  یلامج  ار  نابوخ  ناطلس  نآ  طخ  اب  هرامش 71 : 139لزغ 

تسا ریجخن  ار  وت  مشچ  ناتب  مشچ  يوهآ  هرامش 72 : 139لزغ 

تسا سب  لگ  یشکرس يا  دیشک  رس  تخر  طخ ز  هرامش 73 : 139لزغ 

تسا شتآ  ناک  مرت  مشچ  مرگ  گشا  زا  هرامش 74 : 140لزغ 

تسا مار  مین  زونه  دیص  نیا  هرامش 75 : 140لزغ 

تسام نید  ایند و  لصاح  هک  تمغ  دقن  هرامش 76 : 141لزغ 

تسا نم  داد  زا  عنام  تسایس  اجناک  ترد  رب  هرامش 77 : 141لزغ 

تسا نیمز  رتخا  هک  وت  يور  هرامش 78 : 141لزغ 

تساوران رابدا  تلع  هب  یکی  ياپ  هرامش 79 : 142لزغ 

تسا هتخاس  نامک  ود  تنسح  توق  زک  هزمغ  هرامش 80 : 142لزغ 

تسا هدرک  نشلگ  وچ  نشور  ار  ریغ  مزب  هک  نآ  هرامش 81 : 143لزغ 

تسا هدزرس  یکی  بشما ز  رگم  تقشع  فرح  هرامش 82 : 143لزغ 

تسا هدش  رپ  هناخ  نآ  یلاوح  ناقشاع  زا  هرامش 83 : 144لزغ 

تسا هدوب  هک  تبارش  فیرح  رگد  بشما  هرامش 84 : 144لزغ 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 824زکرم  هحفص 8 

http://www.ghaemiyeh.com


تسب یناج  رای  وچ  لد  وت يا  نیک  هب  رمک  هرامش 85 : 144لزغ 

تسب یناتسلد  غیت  نایم  هب  وا  زان  وچ  هرامش 86 : 145لزغ 

تسشن راز  لد  هب  دهاوخ  وت  ریت  شمتفگ  هرامش 87 : 145لزغ 

تسشن يراذگب  رگ  اهرمع  يرظتنم  هرامش 88 : 146لزغ 

تسنم دایرف  خرچ  زا  درذگب  بش  ره  هچ  نآ  هرامش 89 : 146لزغ 

تسود هتشگ  نم  نمشد  اب  نمشد و  نم  اب  تسود  هرامش 90 : 147لزغ 

تسوا �هدیسر  ون  لخن  لد  نشلگ  لاهن  هرامش 91 : 147لزغ 

تسوا راید  رد  ناور  بآ  وچمه  هک  یمکح  هرامش 92 : 148لزغ 

تسوا ماد  دیص  ملد  غرم  هک  هرهچ يا  لگ  هرامش 93 : 148لزغ 

تسوت ياپارس  نابات ز  هک  نسح  هرامش 94 : 148لزغ 

تسوت يور  هم  مرگرس  هک  رهم  هرامش 95 : 149لزغ 

تسوت �هدنزورف  ضارعا  شتآ  هک  یعدم  هرامش 96 : 149لزغ 

تسوت �هناخمه  هک  تسود  برط  عمش  بشما يا  هرامش 97 : 150لزغ 

تسه رای  تافتلا  ناکما  دح  زا  شیب  هچرگ  هرامش 98 : 150لزغ 

تسه يزیچ  رگد  تسین  اج  هب  زورما  تلد  هرامش 99 : 150لزغ 

تسا یناهج  لیم  وا  رب  هک  یئامه  لظ  رد  هرامش 100 : 151لزغ 

تسیا هناوید  تنم  لثم  رگ  تسین  مغ  يرپ  يا  هرامش 101 : 151لزغ 

تسیچ مناد  یمن  زانط  تب  نآ  تسا  مهرد  هرامش 102 : 152لزغ 

تسیچ هنارک  نم  لد  ناج ز  نورد  رد  يا  هرامش 103 : 152لزغ 

تسیچ هنارت  نیا  يرت و  نیا  هک  وگب  برطم  هرامش 104 : 153لزغ 

تسیک لد  تدنمک  راتفرگ  هک  ینادب  رگ  هرامش 105 : 153لزغ 

تسیک وت  ناتسرکش  رد  ترکش  زا  رهم  هتفر  هرامش 106 : 154لزغ 

تسین ادیپ  يرحس  ار  ممغ  يادلی  بش  هرامش 107 : 154لزغ 

تسین درد  لها  زا  رس  كرت  درکن  سکره  هرامش 108 : 154لزغ 

تسین روجهم  نمدح  تهگرد  برق  هچرگ  هرامش 109 : 155لزغ 

تسین ریثات  لد  چیه  رد  ار  نسح  فرصت  یب  هرامش 110 : 155لزغ 
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تسین ریجنز  یب  وت  قشع  يدنب  ياپ  هچرگ  هرامش 111 : 156لزغ 

تسین ریزگ  مریغ  ندید  ماوت ز  اب  رگ  هرامش 112 : 156لزغ 

تسین زاس  تفلا  نوناق  رگم  تزومآ  دب  اب  هرامش 113 : 157لزغ 

تسین لالح  لد  یب  قشاع  نوخ  دنچره  هرامش 114 : 157لزغ 

تسین مادنا  نینزان  ناهج يا  رد  يورس  وت  نوچ  هرامش 115 : 158لزغ 

تسین يزیچ  یب  وت  ياهادا  زورما  لگ  يا  هرامش 116 : 158لزغ 

تسین یکش  نم  اب  يدب  لد  زک  نیرد  هرامش 117 : 158لزغ 

تسین يور  نآ  زج  هب  ناج  �هنیآ  هرامش 118 : 159لزغ 

تشاد اوام  لد  �هدرپ  ارس  هب  ات  وا  ریت  هرامش 119 : 159لزغ 

تشادزاب هجوت  زا  فطل  رد  میور  رب  هچرگ  هرامش 120 : 160لزغ 

تشاد غیرد  نم  زا  متس  لد  کلم  هاش  نآ  هرامش 121 : 160لزغ 

تشادن ایند  مدرم  اب  یتفلا  نونجم  هک  سب  هرامش 122 : 161لزغ 

تشاد ینادیم  وت  هک  نآ  هبش  عمج ز  يرطاخ  هرامش 123 : 161لزغ 

تشذگ ام  كاخ  هب  هم  نآ  راظتنا  نیدنچ  دعب  هرامش 124 : 161لزغ 

تفرب بیبح و  دش  ریغ  رفسمه  هک  ناغف  هرامش 125 : 162لزغ 

تفرگ شود  کلف  هار  ملد  نادنچ ز  هلان  هرامش 126 : 162لزغ 

تفرگ مغ  راب  نم  لد  ردق  نآ  شودرب  هرامش 127 : 163لزغ 

تفرگ منونج  وید  درک  هولج  يرپ  نسح  هرامش 128 : 163لزغ 

تفر تسب و  لمحم  زین  نآ  یهم  يرهش و  دوب  هرامش 129 : 164لزغ 

تفر تفرگ و  رس  زا  یشکرس  قیرط  مرای  هرامش 130 : 164لزغ 

تفر درک و  نارجه  تسباپ  ارم  نم  رایرهش  هرامش 131 : 164لزغ 

تفر دز و  رد  ار  هدکمغ  نیا  دمآ و  بیقر  اب  هرامش 132 : 165لزغ 

تفر دمآ و  يرسپ  ابیز  یئاغوغ و  تساخ  هرامش 133 : 166لزغ 

تفر دومن و  یبعل  دمآ و  يراوسکباچ  هرامش 134 : 166لزغ 

تفر هتفر  هتفر  تنقذ  يوس  لد  هرطناز  هرامش 135 : 166لزغ 

تمایق يارحص  هب  وچ  یئآرب  هدرپ  یب  هرامش 136 : 167لزغ 
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تمیوج هناوید  نم  یک  هناخ  شقن  نیز  هرامش 137 : 167لزغ 

تیاپ هب  دنب  هداهن  لبنس  ورس ز  مادک  هرامش 138 : 168لزغ 

تیانعر دق  دمآ  هولج  رد  نم  ناج  دصق  هب  هرامش 139 : 168لزغ 

تیوم لسالس  الب  دنمک  هدوشگ  یهز  هرامش 140 : 169لزغ 

169فرح ث

ثبع دوب  ثبع  وت  لاصو  رکف  اهرمع  هرامش 141 : 169لزغ 

ثبع هب  ربلد  نماد  نورب  تسد  زا  مداد  هرامش 142 : 170لزغ 

ثبع هب  مدیود  وت  لصو  یپ  زا  اهلاس  هرامش 143 : 170لزغ 

ثعاب نم  راک  بیکش  رب  تنسح  نایغط  یهز  هرامش 144 : 170لزغ 

172فرح ج

جایتحا مزب  هب  تسین  ار  وت  ناینخلگ  هرامش 145 : 172لزغ 

جالع هچ  لفاغ  تب  نآ  دسرن  مدرد  هب  رگ  هرامش 146 : 172لزغ 

جایتحا هچ  ناناج  تبحص  هب  ار  رایغا  هرامش 147 : 172لزغ 

جک یهاگ  تسار  یهاگ  داب  زا  دنوش  ات  ناتخرد  هرامش 148 : 173لزغ 

173فرح ح

حورجم نم  يازس  كوان  لد  وت  یهز ز  هرامش 149 : 173لزغ 

حیرص تسا  حیرص  هتکن  نیا  درخ  نابز  هب  هرامش 150 : 174لزغ 

حیسم مان  هدرک  هدنز  تبل  يا  هرامش 151 : 174لزغ 

حیرص وت  نابز  اهنخس ز  دنتفگ  شود  هرامش 152 : 175لزغ 

175فرح خ

خاتسگ دیآ  وت  مزب  رد  هک  راذگم  ریغ  هرامش 153 : 175لزغ 

خوسنم ناربلد  نیئآ  وت  رود  هب  یهز  هرامش 154 : 176لزغ 

خوش وت  ياپارس  یخوش و  �هعومجم  وت  يا  هرامش 155 : 176لزغ 

176فرح د

درآ ردب  نیک  ماین  زا  زیتس  غیت  رای  وچ  هرامش 156 : 176لزغ 

داب تربهر  لابقا  اهانپ  ناهج  یتفر  هرامش 157 : 177لزغ 
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دابم مدکی  ناتب  قشع  مغ  یب  یناگدنز  هرامش 158 : 177لزغ 

داب وت  رای  ادخ  یتفر  ابحاص  ارایرهش  هرامش 159 : 178لزغ 

داب هدید  وچ  ور  هیس  هک  دش  وت  لیام  لد  هرامش 160 : 178لزغ 

داد راگن  نآ  بیقر  هب  دوخ  رایتخا  ات  هرامش 161 : 179لزغ 

داسرم ناتسناهج  ناخ  تلود  هب  للخ  هرامش 162 : 179لزغ 

دای راب  کی  تدمان  ام  زا  تفر و  يراگزور  هرامش 163 : 179لزغ 

دبنجب اپداب  مس  نالوج  دصق  هب  ار  وت  وچ  هرامش 164 : 180لزغ 

دتفا باقن  تبوشآ  ملاع  لامج  زا  مهاوخن  هرامش 165 : 180لزغ 

دجنگ یمن  مغ  زج  ورد  یگنت  زا  هک  مراد  یلد  هرامش 166 : 181لزغ 

درادن سفن  هر  هک  میوگ  هچ  شمغ  زا  ملد  هرامش 167 : 181لزغ 

دراد افص  ردق  نآ  رقف  �هبلک  ياضف  هرامش 168 : 181لزغ 

دراد ابق  لگ  ورس  نآ  شو  لالز  ینت  هرامش 169 : 182لزغ 

دراد نار  ریز  رد  يرپ  ناک  يدنمس  نالوجکبس  هرامش 170 : 182لزغ 

درادن بات  رهم  وت  نسح  رتخا  شیپ  هب  هرامش 171 : 183لزغ 

دراد نینچ  ار  وت  ناهنپ  تبحص  مادک  هرامش 172 : 184لزغ 

دراد وت  يور  دوخ  لگ  ياوه  هک  رگید  هرامش 173 : 184لزغ 

دراد یم  روجنرارم  دوخ  رجه  نم ز  بیبط  هرامش 174 : 186لزغ 

دراذگن باوخ  هب  اهبش  وت  لایخ  ارم  هرامش 175 : 186لزغ 

درذگب متام  هب  نارجه  بش  رد  مرمع  دنچ  هرامش 176 : 186لزغ 

درذگ مغ  هپس  لد  زا  مبش  زور و  هک  سب  هرامش 177 : 187لزغ 

درذگ یم  هراپ  هام  نآ  ملد  رب  هک  یبش  هرامش 178 : 187لزغ 

درک دهاوخ  ام  شسرپ  ادخ  هک  رشحم  زور  هرامش 179 : 188لزغ 

درک شنارگ  رس  هچرگ  یسفن  نم  هب  کلف  هرامش 180 : 188لزغ 

درک لابقا  علطم  زا  باتفآ  نآ  عولط  نوچ  هرامش 181 : 189لزغ 

درکن ردب  رس  يدق  ورس  نسح  بیج  زا  هرامش 182 : 189لزغ 

درکن مه  یهاگن  ام  يوس  تشذگب و  يرپ  نآ  هرامش 183 : 189لزغ 
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درک وت  قایتشا  مکاله ز  وت  یئادج  هرامش 184 : 190لزغ 

درک یهاوخ  رفس  وت  يزور  هک  تشاد  نامگ  هک  هرامش 185 : 190لزغ 

دروآ رگد  مزب  وت ز  يوب  وچ  داب  يد  هرامش 186 : 192لزغ 

درورپ یم  نمچ  رد  ناقهد  هچره  زا  تسا  رتهب  هرامش 187 : 192لزغ 

دریگرب هلعش  مهآ  کشا و  ياپ  تفطل ز  رگا  هرامش 188 : 192لزغ 

دریگ رگدادیب  نآ  يوخ  جازم  مهاوخ  لجا  هرامش 189 : 193لزغ 

دزاس ملفحم  نابساپ  همناک  تسین  نکمم  وچ  هرامش 190 : 194لزغ 

دز ولهپ  باتفآ  رب  دمآ و  یغارچ  هرامش 191 : 194لزغ 

دزیخرب باقن  شیور  هک ز  یبش  نآ  شوخ  هرامش 192 : 194لزغ 

دز يرایع  نارگ  زا  نوکس  سوک  قشع  وچ  هرامش 193 : 195لزغ 

دزیر ورف  ناگژم  نب  زا  مگشا  وت  یب  میرگ  وچ  هرامش 194 : 195لزغ 

دسرن يدنزگ  نادب  نم ز  هش  تکاپ  دوجو  هب  هرامش 195 : 196لزغ 

دسر يرظن  زا  بیاغ  هک ز  یتراشب  میسن  نآ  کنخ  هرامش 196 : 196لزغ 

دسر یم  ناج  رب  زورما  یگرابکی  وا  مخز  هرامش 197 : 197لزغ 

دشاب زان  رتهب ز  یعاتم  ار  وت  متفگ  هرامش 198 : 197لزغ 

دشاب نم  حلص  زا  زازتحا  ار  وجگنج  ناک  سب  ز  هرامش 199 : 198لزغ 

دش دهاوخ  ناور  ورس  يرفس  ناک  یهر  هب  هرامش 200 : 198لزغ 

دش مولعم  تیرای  افو و  ارای  افو  یب  هرامش 201 : 198لزغ 

دش هچ  شلاح  متشاد  يریسا  ییوگیم  چیه  هرامش 202 : 199لزغ 

دکچ التبم  لد  نورد ز  زا  هک  نوخ  ره  هرامش 203 : 199لزغ 

دمآ رفس  زا  رای  رجه و  بش  تشذگ  الد  هرامش 204 : 200لزغ 

دمآ زانورس  نآ  زاب  هک  ناشنب  لما  لخن  الد  هرامش 205 : 200لزغ 

دمآ ناوتان  ناج  هب  يدنکفا  هزمغ  ریت  وچ  هرامش 206 : 200لزغ 

دمآ نم  راوس  نینزان  هز  هب  زان  نامک  هرامش 207 : 201لزغ 

دمآ نیک  غیت  اب  مرس  رب  تب  نآ  نادناج  مد  هرامش 208 : 201لزغ 

دماین ام  عادوب  ور  يرپ  نآ  نتفر  هگ  هرامش 209 : 202لزغ 
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دنب هب  دشک  یم  دوخ  ششوک  هب  ارم  شفلز  هرامش 210 : 202لزغ 

دناد یم  ام  مغ  ریغ و  يدردیب  رای  هرامش 211 : 202لزغ 

دنام یمن  رایسب  یبوخ  نیا  سک  هب  لگ  يا  هرامش 212 : 203لزغ 

دنا هتسب  نودرگ  قاط  ریز  هک  یقاط  نیرتهب  هرامش 213 : 203لزغ 

دنتخیمآ ایح  ملاع  کی  هب  یخوش  ناهج  کی  هرامش 214 : 204لزغ 

دنتفای ناطلس  حتف  زا  یلد  شوخ  نالد  کی  هرامش 215 : 204لزغ 

دنداد مناهد  هدژم  يربخ  نویامه  يد  هرامش 216 : 205لزغ 

دنزاب ربلد  هب  وچ  تبحم  درن  ناقشاع  هرامش 217 : 205لزغ 

دنز مهرب  ناهج  مسرت  وا  نوزفازور  نسح  هرامش 218 : 205لزغ 

دنشک باقن  وا  باتناهج  لامج  زا  رگ  هرامش 219 : 207لزغ 

دنکچ اقب  مغ  مرادن  هک  نم  هب  الب  هرامش 220 : 207لزغ 

دنک رذگ  شدنمس  هدیمرآ  نم  رب  رگ  هرامش 221 : 207لزغ 

دنکش رد  بضغ  هب  سلجم  هک  هظحل  نآ  زا  هآ  هرامش 222 : 208لزغ 

دنکفا رود  ار  هدنیوج  بلط  زک  دهاوخ  زاب  نوچ  هرامش 223 : 208لزغ 

دنکفا یم  رسپ  نآ  ياپ  هب  يزیچ  یسک  ره  هرامش 224 : 209لزغ 

دنک لوبق  اعد  ناکاپ  هچ ز  رگا  ادخ  هرامش 225 : 209لزغ 

دنک ناگژم  شیارآ  ار  هزمغ  رهش  وچ  تمشچ  هرامش 226 : 210لزغ 

دنکن یهآ  وت  رادید  ترسح  زا  قشاع  هرامش 227 : 211لزغ 

دنکن ییئاقب  یب  نم  تلود  هک  بجع  هرامش 228 : 211لزغ 

دنک یمن  سب  همزمز  نم  تسکش  در  وت  لعل  هرامش 229 : 211لزغ 

دننک نیا  نارای  هب  نارای  لسگ  نامیپ  رخآ يا  هرامش 230 : 212لزغ 

دننک وزرآ  درد  هئشن  وچ  ناگدوسآ  هرامش 231 : 212لزغ 

دنوش وت  يادف  هب  رگ  نت  ورس  ناجو و  لد  هرامش 232 : 213لزغ 

دنهد یم  بان  یم  هب  ناج  دقن  هک  نادنر  هرامش 233 : 213لزغ 

دنیب تنزور  زا  هام  وچمه  یهاگ  هک  وگ  تمالم  هرامش 234 : 213لزغ 

دوب بارش  ماج  بل  تبل  رب  هک  بشید  هرامش 235 : 214لزغ 
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دوب باوخ  دهم  رد  وت  تسم  مشچ  هک  بشما  هرامش 236 : 214لزغ 

دوب باقن  یب  وا  ضراع  هک  مد  حبص  يد  هرامش 237 : 215لزغ 

دوب دهاوخ  نینچ  تب  نآ  رگا  بشما  نیشنمه  هرامش 238 : 215لزغ 

دوب رادیب  مه  رکف و  زا  باوخ  هب  مه  ممشچ  شود  هرامش 239 : 215لزغ 

دوب فیح  یئافو  یب  نم  نوچ  هب  وا  لصو  جنگ  هرامش 240 : 216لزغ 

دوب نم  �هدید  رون  شخر  عمش  هک  یهم  هرامش 241 : 216لزغ 

دوبن سفن  کی  زج  هب  رای  لصو  هک  ادرد  هرامش 242 : 217لزغ 

دوبن مریگ  نامه  نت  نیا  رجه  لاماپ  دوش  رگ  هرامش 243 : 217لزغ 

دوب هچ  ندید  نم  يوس  مد  ره  هوشع  نیریش  هب  يد  هرامش 244 : 218لزغ 

دوب هچ  ندیناود  نسوت  نآ  نم  رب  یخوش  يد ز  هرامش 245 : 219لزغ 

دوب هک  دازآ  وت  ياهمغ  ورس ز  مد يا  کی  هرامش 246 : 219لزغ 

دوب هک  داش  دشن  وت  لصو  هب  هک  سک  نآ  نم  زج  هرامش 247 : 219لزغ 

دوب هک  وا  ناوهآ  دیص  زورما  راکش  رد  هرامش 248 : 220لزغ 

دوخ هاگن  زا  داهن  دنب  هک  یلد  ره  رب  هرامش 249 : 220لزغ 

دوخ هاگن  زا  یهاگ  تشاد  مداش  هک  یمشچ  هیس  هرامش 250 : 221لزغ 

دودب ناهج  رد  وت  نسح  رون ز  هک  سب  ز  هرامش 251 : 221لزغ 

انف نابایب  تسقشع  لزنم  لوا  هرامش 252 : 222لزغ 

دور یم  تسم  تب  نآ  لگ  وچمه  تسد  هب  تسد  هرامش 253 : 223لزغ 

دور یم  لزنم  هب  لزنم  شیپ  زا  مگشا  هک  نآ  هرامش 254 : 223لزغ 

دور یم  ناناج  لابقتسا  هب  ناج  ار  ام  زاب  هرامش 255 : 223لزغ 

دور یمن  لباقم  شتروص ز  هک  هم  نآ  هرامش 256 : 224لزغ 

دوریم هلاژ  رد  وچ  وت  هلال  �هداب  زا  هرامش 257 : 224لزغ 

دوش بابک  رگج  دص  يروخ  بارش  رگا  هرامش 258 : 225لزغ 

دوش رهاظ  رگا  قشاع  دب  کین و  وا  شیپ  هرامش 259 : 225لزغ 

دوش گنت  لصو  دیما  زا  مغر  هب  راک  وچ  هرامش 260 : 225لزغ 

دوش یم  باوخ  رد  هعقاو  زور  وچ  ممشچ  هرامش 261 : 226لزغ 
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دوش یم  ناکد  يالاک  وا  زان  رگ  ار  نسح  هرامش 262 : 226لزغ 

دیآ یم  رید  نایاپ  هب  يرود  زا  هک  مراد  یهر  هرامش 263 : 227لزغ 

دیآ یم  رید  نامادکاپ  نآ  روشک  زا  ابص  هرامش 264 : 227لزغ 

دیآ یم  راوید  رد و  زا  لصو  �هدژم  مشوگ  هب  هرامش 265 : 228لزغ 

دیآ درد  يوب  مفرح  میوگ ز  دوخ  لاح  زک  نخس  هرامش 266 : 228لزغ 

دیآ رذگرد  بیقر  اب  رگا  تب  نآ  مکاخ  هب  هرامش 267 : 228لزغ 

دیآ ردب  نم  باتفآ  هام  هب  هام  هناخ  ز  هرامش 268 : 229لزغ 

دیاشگب دادیب  رد  هگره  نامسآ  زا  اضق  هرامش 269 : 229لزغ 

دیاشگب ناج  تراغ  رب  وچ  تسد  شا  هزمغ  هرامش 270 : 230لزغ 

دیاشگن داشان  رطاخ  مناش  یلیل و  نیزا  هرامش 271 : 231لزغ 

دیآ گنت  هب  نم  زا  منز  مد  شناهد  جرد  زا  رگ  هرامش 272 : 231لزغ 

دیآ نورب  ناناج  نم  دایرف  زک  دادیب  نآ  شوخ  هرامش 273 : 232لزغ 

دیآ نینزان  نآ  بکرم  نوچ  رفس  زا  لابقا  هب  هرامش 274 : 232لزغ 

دیآ نینزان  نآ  مارخ  رد  نوچ  رگ  هنتف  دق  هب  هرامش 275 : 232لزغ 

دیآ یم  دایص  يوس  يدیص  لجا  زا  لفاغ  وچ  هرامش 276 : 233لزغ 

دیآ یم  دای  اهملا  يوزک  نک  هوک  گرم  هب  هرامش 277 : 233لزغ 

دیرب نم  زا  يرپ  نآ  دنویپ  هک  نآ  دوجو  اب  هرامش 278 : 235لزغ 

دیرگن ار  شنتخیگنا  لگ  گرب  زا  قرع  هرامش 279 : 235لزغ 

دیسر ام  ناناج  هک  هدژم  دناسر  دصاق  هرامش 280 : 235لزغ 

دیسر ناشیرپ  هرط  نم  نامارخ  ورس  هرامش 281 : 236لزغ 

دیشک باقن  خر  زو  داشگ  هدید  باوخ  ز  هرامش 282 : 236لزغ 

دینکم مبان  یم  رید و  عنم ز  نادهاز  هرامش 283 : 238لزغ 

دیهدم مناور  ورس  نآ  نتفر  زا  ربخ  هرامش 284 : 238لزغ 

239فرح ذ

ذغاک رب  داوس  وا  مغ  حرش  وچ  منک  هرامش 285 : 239لزغ 

ذیذل رکش  دهش و  وچ  وت  �هدنخ  رهز  يا  هرامش 286 : 239لزغ 
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ذیذل مه  خلت و  مه  وت  يافج  تبرش  يا  هرامش 287 : 239لزغ 

240فرح ر

رطم شوخ  باحس  ناسین يا  ناراب  نوچ  هک  سب  هرامش 288 : 240لزغ 

راب گشم  طخ  وت  يور  هم  رب  هرامش 289 : 240لزغ 

رازیب ما  هدومن  ار  دوخ  وت  نم ز  هک  نینچ  هرامش 290 : 241لزغ 

رای رایغا  وت  هب  لگ  هدش يا  ات  هرامش 291 : 241لزغ 

راد تنم  راگزور  تتنطلس  یهز ز  هرامش 292 : 242لزغ 

راسکاخ شیورد  �هبلک  هب  هر  هدنکفا  هرامش 293 : 242لزغ 

راکماک ویدخ  مدرک يا  هک  يوهس  زا  تشیپ  هرامش 294 : 242لزغ 

راذگ ورس  ینک يا  ممشچ  لزنم  رس  هب  ات  هرامش 295 : 243لزغ 

رادم نارگ  رس  متس  باکر  رتشیب  نیز  هرامش 296 : 243لزغ 

رادیرخ ناهج  ار  وت  روط  يا  هرامش 297 : 245لزغ 

رسپ یناج يا  هب  عناق  يربلد  زا  رگا  مناد  هرامش 298 : 245لزغ 

رس هب  منک  یم  نونج  هر ز  كاخ  وت  زا  رود  هرامش 299 : 245لزغ 

رورس �هیام  نآ  نم و  تبحص  جنرطش  هرامش 300 : 246لزغ 

246فرح ز

زونه مدرآ  یم  وت  يوک  هب  نهک  قشع  هرامش 301 : 246لزغ 

زادرپ نوسف  دص  وت  لعل  هدوبر  یهز  هرامش 302 : 247لزغ 

زاب رود  زا  دنک  یم  یهایس  تقشع  رگشل  هرامش 303 : 247لزغ 

زادنارب هدرپ  خر  يآ و ز  مابب  حبص  کی  هرامش 304 : 249لزغ 

زاس هناتسم  سگرن  ناز  هگن  کی  نم  تفآ  هرامش 305 : 249لزغ 

زان رس  رب  ینکش  فص  زا  هژم  تزونه  يا  هرامش 306 : 250لزغ 

زان ماج  زیربل  وت  رورغ  یم  زا  يا  هرامش 307 : 250لزغ 

ربب دنپ  نیا  نم  نیلاب  رس  زا  احصان  هرامش 308 : 251لزغ 

زورف سلجم  هم  نآ  درک  رذگ  ممزب  رگ  شود  هرامش 309 : 251لزغ 

زورف یتیگ  بکوک  نآ  قاثو  زا  مرگرس  شود  هرامش 310 : 251لزغ 
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زورما تسهالک  فرط  نآ  هگ  هیکت  ار  نسح  هرامش 311 : 252لزغ 

زونه دود  هدرکن  شقشع  شتآ  هک  نم  هب  هرامش 312 : 252لزغ 

زونه دود  هدرکن  تنسح  شتآ  ربنع  ز  هرامش 313 : 253لزغ 

زونه رت  هدید  ارم  بابک و  ندب  رد  لد  هرامش 314 : 253لزغ 

زونه رای  مغ  زاب  نم  لد  رب  مدرم و  هرامش 315 : 253لزغ 

زونه هدرکن  رس  هزبس  تنمسای  رود  ز  هرامش 316 : 254لزغ 

زیت هنتف  رازاب  وت  طخ  نامز  رد  يا  هرامش 317 : 254لزغ 

زیر دادیب  یم  رغاس  رد  ارآ و  نیک  مزب  هرامش 318 : 255لزغ 

255فرح س

سرف دنار  یم  هتسهآ  قشع  نادیم  رد  لقع  هرامش 319 : 255لزغ 

سب تسا و  هدنام  يربلد  ملاع  يانبا  زا  نم  اب  هرامش 320 : 257لزغ 

سرپب دوخ  ناوتان  لاح  محر  یب  رخآ يا  هرامش 321 : 257لزغ 

سرپب رکیپ  يرپ  نآ  راید  هار  يرپ  يا  هرامش 322 : 258لزغ 

سرپم هک  مراد  وت  يور  لگ  قوش  ردق  نآ  هرامش 323 : 258لزغ 

سرپم هک  نادنچ  وت  يوخ  زا  ما  هتفشآ  زاب  هرامش 324 : 258لزغ 

سرتب ازج  زور  شسرپ  لد ز  گنس  يا  هرامش 325 : 259لزغ 

سک همه  لد  رد  دنکفا  هرگ  تیشومخ  هرامش 326 : 259لزغ 

259فرح ش

شکرز يابق  رب  رد  نوریب  هناخ  دمآ ز  هرامش 327 : 259لزغ 

شتآ ملا  ملد  رد  وت  یب  دنکف  یم  هک  یبش  هرامش 328 : 260لزغ 

شتسا نکش  ربنع  هرط  رد  هک  راتره  هرامش 329 : 260لزغ 

شدنلب ورس  ریزب  نالوج  یمرگ  لحم  هرامش 330 : 261لزغ 

شدولآ ربنع  دنمک  نآ  دود  تسا  یعمش  شخر  هرامش 331 : 261لزغ 

شراس نوگن  فلز  هتخیوآ  دنلب  يدود  لد  ز  هرامش 332 : 261لزغ 

شزونه ما  هدیدن  هک  لد  رب  غاد  تسیهم  ز  هرامش 333 : 262لزغ 

شکب ارم  شکب  غیت  شوخ  وت  لد  متس  هب  يا  هرامش 334 : 262لزغ 
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شکم هام  نآ  خر  زا  لصو و  تنم  نیزا  شیب  هرامش 335 : 263لزغ 

شناهن رجه  رگا  دراد  نم  لاس ز  دص  هرامش 336 : 263لزغ 

شناکد هب  ار  زان  تسا  عاتم  هنوگرازه  هرامش 337 : 263لزغ 

شنتسشن نیکمت  هب  نیب و  نسح  هاش  نآ  هرامش 338 : 264لزغ 

شوج هب  مشخ  رب  لد  هدز يا يا  مهرب  مزب  هرامش 339 : 264لزغ 

شون هس  ود  يرغاس  هدرک  نورب  تخات  هناخ  ز  هرامش 340 : 265لزغ 

شود مداتف  هناگیب يا  هچوک  هب  رحس  هرامش 341 : 265لزغ 

شهگدیص لد  هشیب  دوب  هک  وا  يوهآ  هرامش 342 : 267لزغ 

شیالاب لخن  دیآ  شبنج  رد  نوچ  صقر  مزع  هب  هرامش 343 : 267لزغ 

شیوخ یمرگ  تسنسح  تنیز  هک  یهم  هرامش 344 : 267لزغ 

شیوس دشک  یم  هناوید  لد  یشو  يرپ  هرامش 345 : 268لزغ 

شیوخ دش  هجنر  نم  زا  هک  لد  شوخ  یعدم  شابم يا  هرامش 346 : 268لزغ 

270فرح ص

صالخ ندرک  ناغف  زا  بشما  دزاس  مگرم  شاک  هرامش 347 : 270لزغ 

صوصخم وک  نآ  گس  اب  دوب  دنچ  یعدم  هرامش 348 : 270لزغ 

صیرح رای  تندروخ يا  مغ  هب  رهم  زا  منم  هرامش 349 : 270لزغ 

271فرح ض

ضرغ تسیچ  ام  نتشک  زا  لدگنس  رخآ يا  هرامش 350 : 271لزغ 

ضرف تانئاک  �همه  رب  وت  تعاط  يا  هرامش 351 : 271لزغ 

ضرف زامن  ملاع  �همه  رب  تشگ  هک  يزور  هرامش 352 : 272لزغ 

272فرح ط

طاشن ماج  قشع  تسد  زا  مهن  یم  هن  هرامش 353 : 272لزغ 

طلغ دوب  طلغ  وت  نانخس  ندرک  شوگ  هرامش 354 : 273لزغ 

طلغ دوب  طلغ  وت  يافج  روج و  رد  ربص  هرامش 355 : 273لزغ 

273فرح ظ

ظح مرادن  نآ  ریغ  زا  هک  رای  رجه  هب  هرامش 356 : 273لزغ 
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ظح نمچ  زا  مرادن  وت  یب  نم  هرامش 357 : 274لزغ 

ضیف هچ  زاون  لد  لامج  یب  ارم  راز  هلال  ز  هرامش 358 : 276لزغ 

ظح هچ  یظح و  وت  زیخ  متس  عبط  زا  مراد  هرامش 359 : 276لزغ 

277فرح ع

عقاو تفلک  هدش  هم  نآ  نم و  نایم  ات  هرامش 360 : 277لزغ 

عناق ینابز  فرح  کی  هب  وت  زا  دوب  هک  نآ  هرامش 361 : 277لزغ 

عنام نابساپ  اهناتسآ  زا  دوب  ار  نایادگ  هرامش 362 : 277لزغ 

278فرح غ

غاب ریس  ياوه  رس  رد  نورب  سلجم  زا  دمآ  هرامش 363 : 278لزغ 

غورد وت  يافص  قدص و  نم  هب  يا  هرامش 364 : 278لزغ 

غیت باتع  زا  ناهنگ  یب  هب  یشک  یک  ات  هرامش 365 : 279لزغ 

غیت راوخ  نوخ  كرت  نآ  دز  نم  رب  وچ  هرامش 366 : 279لزغ 

280فرح ف

فدص رامش  یب  رد  نورب  هچرگا  دهد  هرامش 367 : 280لزغ 

فرطرب فسات  هم  نآ  درکن  نم  گرم  دعب  هرامش 368 : 280لزغ 

فیح فیح  دش  فک  تمصع ز  رهوگ  ار  يرپ  نآ  هرامش 369 : 281لزغ 

281فرح ق

قاتشم ناج  هب  ار  وت  یناهج  قشع  یهز ز  هرامش 370 : 281لزغ 

قشاع هراومه  دشاب  هراچیب  هرامش 371 : 282لزغ 

قشاع ناناج  يدش  نالان  بت  ز  هرامش 372 : 282لزغ 

قشع ناطلس  تبون  دننز  یم  لد  رد  رب  هرامش 373 : 282لزغ 

قشع نابایب  دز ز  ملع  زاب  هرامش 374 : 283لزغ 

قلعم تسیبآ  هک  فقس  نوگ  هنیآ  نیا  هرامش 375 : 283لزغ 

284فرح ك

کلف ار يا  دوخ  ناج  مدادن  نوچ  شقارف  رد  هرامش 376 : 284لزغ 

كاچ هدرک  ناج  هماج  نم  رجنخ و  هدیشک  وا  هرامش 377 : 285لزغ 
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كاله وا  قارف  رد  ار  دوخ  میزاس  یم  هک  ام  هرامش 378 : 285لزغ 

كزان رکشین  وچمه  تدق  يا  هرامش 379 : 285لزغ 

کیدزن نارجه  ترجه  دش  هک  ربص  هدژم يا  هرامش 380 : 286لزغ 

286فرح گ

گنر ناوغرا  یم  زا  وت  يور  يا  هرامش 381 : 286لزغ 

287فرح ل

لد رد  متشاد  وت  زا  دیمادص  هرامش 382 : 287لزغ 

لد بارحم  تیوربا  ناج  �هلبق  تلامج  يا  هرامش 383 : 288لزغ 

لد رتوبک  هدنناپط  زاب  دیسر  هرامش 384 : 288لزغ 

لد رد  رب  هقلح  وچ  تدارا  تسد  هب  يدز  هرامش 385 : 288لزغ 

لد يارسنامهم  هب  فطل  یهن ز  اپ  رگ  هرامش 386 : 289لزغ 

لکشم نم  راک  قشع  رد  هتشگ  هرامش 387 : 289لزغ 

لیبسلس رب  طخ  رضخ  لکوم  ار  تناهد  يا  هرامش 388 : 290لزغ 

290فرح م

من دشکن  مگشرس  نودرگ ز  �هدرپ  رگ  هرامش 389 : 290لزغ 

مریم یم  راز  تیوزرآ  رد  نم  يرود ز  رگا  هرامش 390 : 290لزغ 

ما هتخادرپ  همه  زا  لد  يرود  �هناخ  هرامش 391 : 290لزغ 

ما هتسشن  یهار  رس  رب  لاوس  رپ  بل  هرامش 392 : 291لزغ 

متشاد شزاس  هوشع  مشچ  هب  بشما  مشچ  هک  سب  هرامش 393 : 291لزغ 

متشگ ادیپ  هک  هاگره  وت  يوک  رس  رب  هرامش 394 : 292لزغ 

متشگرب هراب  کی  نید  لقع و  زا  ارچ  ادیش  نم  هرامش 395 : 292لزغ 

متفر وت  دادیب  رجه ز  رد  هب  نم  نوچ  هرامش 396 : 292لزغ 

متفر مدیزگ و  رفس  نایرگ  وت  يوک  كاخ  ز  هرامش 397 : 293لزغ 

مداد لد  کلم  تلایخ  ناطلس  هب  یتفر  نوچ  وت  هرامش 398 : 293لزغ 

مداتفا مارخ  کبک  یکی  لابند  هب  يد  هرامش 399 : 295لزغ 

مدروخ هتفهن  تهگن  مخز  هرامش 400 : 295لزغ 
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مدرک نتخ  نیچ  تبسن  تفلز  هب  ینیب  جک  ز  هرامش 401 : 295لزغ 

مدرک یم  رایغا  هنامصخ  نآ  زا  ثحب  سلجم  هب  هرامش 402 : 296لزغ 

مدرک یم  رایسب  يزیمآ  گنر  شود  شمزب  هب  هرامش 403 : 296لزغ 

مدرگ ترد  درگ  رب  یک  ات  ناتب  عمش  يا  هرامش 404 : 297لزغ 

مدرگ وت  هاوخ  رذع  وچ  یهاگن  مین  يارب  هرامش 405 : 297لزغ 

مدش نامگ  بلاغ  وت  نیک  هب  نوچ  مزب  رد  هرامش 406 : 298لزغ 

مدمآ نورد  هب  نوچ  ترد  زا  اعد  رهب  هرامش 407 : 298لزغ 

مدولآ هیرگ  ياهدنخ  رد  وا و  رهق  فطل و  ز  هرامش 408 : 298لزغ 

مدیدرگ یهیس  ناگژم  �هتشگرس  زاب  هرامش 409 : 299لزغ 

مدیجنس درخ  هب  ار  ناهج  ود  عاتم  نوچ  هرامش 410 : 299لزغ 

مدید وا  يور  هگان  هک  وخ  مدوب  هدرک  نارجه  هب  هرامش 411 : 300لزغ 

دناشن وت  لایخ  هاش  خر  هب  خر  مسوه  هرامش 412 : 300لزغ 

مدید یم  باوخرد  ار  مادنا  میس  ورس  ناک  یبش  هرامش 413 : 300لزغ 

مدیمهف رای  يادا  زا  یفطل  هنیشود  دوخ  هب  هرامش 414 : 301لزغ 

مرورپ زان  لد  هدرک  شورخ  زاس  هرامش 415 : 302لزغ 

مراز دشک  یم  تریغ  ریغ  اب  تمنیب  یم  رگا  هرامش 416 : 302لزغ 

مرایغا دناوخ  یم  نمجنا  ره  رد  رای  حلص  هب  هرامش 417 : 303لزغ 

مراد نیقی  نآ  نیا و  اب  وت  رهم  هک  سب  ز  هرامش 418 : 303لزغ 

مرادن يراک  قشع  زج  هک  منآ  نم  هرامش 419 : 303لزغ 

مراد وت  متشاد ز  هک  یناهن  غاد  هنیس  هب  هرامش 420 : 304لزغ 

مراد هانگ  ناهج  ود  تشیپ  هک  لعفنم  نم  هرامش 421 : 304لزغ 

مریم ندب  نیمیس  تشیپ يا  نادنخ  هک  تعاس  نآ  شوخ  هرامش 422 : 306لزغ 

مزاتمم رگد  ناناوخ  هیعدا  زا  هک  نم  هرامش 423 : 306لزغ 

مسوب اپ  تسد و  یتسم  ار ز  نافیرح  وا  مزب  هب  هرامش 424 : 307لزغ 

مشچ نادرگرس  هشوگ  ره  رد  مشچ  ترازه  يا  هرامش 425 : 307لزغ 

دسر مهب  ات  ام  هبلک  هب  رذگ  نکفا  هرامش 426 : 307لزغ 
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مشک دوخ  ناج  نت ز  باقن  نم  ات  لجا  وک  هرامش 427 : 308لزغ 

مشوگ هب  وت  یشون  هداب  زا  همغن يا  دیسر  هرامش 428 : 308لزغ 

مغ هچ  ار  یناج  هدوسآ  مهن  لد  ندرم  هب  نم  رگ  هرامش 429 : 308لزغ 

ممهف یم  رای  زا  دوخ  لتق  رد  یئرای  نمشد  هب  هرامش 430 : 309لزغ 

مناد یم  یهر  هدنب  انف  هب  هرامش 431 : 309لزغ 

منک ارحص  رد  يور  مهاوخ  هک  منونجم  هن  نم  هرامش 432 : 310لزغ 

منکفا نوخرپ  مشچ  نوچ  ناتب  يور  رب  وت  زا  رود  هرامش 433 : 310لزغ 

منک یم  لاحم  رکف  تمغ  رد  هشیمه  هک  سب  هرامش 434 : 310لزغ 

منون وچ  هقلح  نونج  قشم  رد  وچ  هنوگ  نیز  هرامش 435 : 311لزغ 

منوریب رگ  هنخر  نورد  شیر  دوش  رگ  هرامش 436 : 311لزغ 

منیب یم  كاچ  ارنانهاریپ  لگ  بیج  تتسد  ز  هرامش 437 : 311لزغ 

منیب یم  وت  يانمت  ردنا  زونه  ار  دوخ  لد  هرامش 438 : 312لزغ 

مور یم  ادوس  هنوگدص  اب  وت  يوک  رس  زا  هرامش 439 : 312لزغ 

مور یم  انعر  ورس  ترد يا  زا  راچان  هچرگ  هرامش 440 : 313لزغ 

موش تا  هنتف  رپ  هگن  مک  مشچ  نوتفم  هرامش 441 : 313لزغ 

موش تنف  وداج  سگرن  وحم  هک  لد  وک  هرامش 442 : 313لزغ 

موش ربلد  نآ  لصو  زا  زاین  یب  ات  وک  لصو  هرامش 443 : 314لزغ 

موش نایب  نیریش  وت  هب  نابز  مه  هک  نآ  شوخ  هرامش 444 : 314لزغ 

موش هدنب  ار  وت  زاغآ  یگناگیب  رهم  هرامش 445 : 315لزغ 

مهانپ وا  يوک  رس  دشاب  هک  ادگ  نآ  منم  هرامش 446 : 315لزغ 

مهآ هاپس  زا  وشم  نمیا  نسح  روز  هب  وت  هرامش 447 : 315لزغ 

مه تربع  راد  تسایس  ریشمش  تسفیح  نم  هب  هرامش 448 : 316لزغ 

مه هناگیب  لد  دزوس  انشآ  ناناج  خوش  نآ  هرامش 449 : 316لزغ 

ما هدنکفا  باقن  یئاوسر  يور  زا  ام  هک  سب  هرامش 450 : 318لزغ 

میتخادرپ برط  زا  لد  �هناخ  تدهع  هب  ام  هرامش 451 : 318لزغ 

میدش ریپ  نونج  ریجنز  هب  میدنام  هک  سب  هرامش 452 : 319لزغ 
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میناهرب ناج  دیق  هک ز  سوه  ارم  غیت و  هدیشک  وت  هرامش 453 : 319لزغ 

میور یم  نازوس  نایرگ و  تسلجم  زا  عمش  وچمه  هرامش 454 : 319لزغ 

میوگ افو  یب  نآ  هصق  مدرم  هب  مناوتن  وچ  هرامش 455 : 320لزغ 

320فرح ن

ندرگ رد  دنفا  دنب  مخز و  دز  ینکفا  دیص  ارم  هرامش 456 : 320لزغ 

نامز نامز  اجناک  وت  يوک  مشک ز  نوچ  اپ  هرامش 457 : 321لزغ 

ناخ ناشفارز  تسد  دناشف  رز  نم  هب  هک  سب  هرامش 458 : 321لزغ 

ناراب مرک  ترتسگ  مرک  تسد  یهز ز  هرامش 459 : 321لزغ 

نآ زا  راسمرش  نیچ  تروص  تسه  هک  تیور  هرامش 460 : 322لزغ 

ناسک چیه  زا  يرب  لد  یسک  ناج  یک  هب  ات  هرامش 461 : 322لزغ 

ناسرب ناتسوب  هب  لبلب  تیحت  ابص  هرامش 462 : 323لزغ 

ناسرب نامرد  هب  هتسخ  نم  درد  ابص  يا  هرامش 463 : 323لزغ 

ناشن دوب  مجنا  رز  زا  رهپس  رب  ات  هرامش 464 : 324لزغ 

نانچ مه  مد  مه  راز  ياه  هلان  اب  مدمآ  هرامش 465 : 324لزغ 

ناهنپ هچ  وت  زا  نورد  زوس  مرد  هدرپ  دش  هرامش 466 : 325لزغ 

نتخاس يزاب  مرگ  ار  ناوهآ  تهاگن  يا  هرامش 467 : 325لزغ 

نتخیگنا لاهن  لگ  بآ و  تسیچ ز  ناقهد  لغش  هرامش 468 : 326لزغ 

نتفگ ناوت  یم  رتسگ  هیاس  باتفآ  ار  تخر  هرامش 469 : 326لزغ 

ندرک ناوتن  وت  ياج  رت  �هدید  رد  هچرگ  هرامش 470 : 326لزغ 

ندزرب نماد  هناکرت  نآ  زا  دزیخ  یم  هنتف  هرامش 471 : 327لزغ 

ندش دهاوخ  هیس  منادیم  فلز  ناز  نم  زور  هرامش 472 : 327لزغ 

نسح نابز  تراشا  تقو  هب  تیوربا  يا  هرامش 473 : 328لزغ 

نکب هدرکن يا  هچ  نآ  افج  زج  هدرکن  وت  يا  هرامش 474 : 330لزغ 

نک دنبرد  تدوخ  يوسیگ  هب  تدیص  مدش  نوچ  هرامش 475 : 330لزغ 

نک زاس  نوناق  هنتف  دز يا  گنهآ  قشع  هدرپ  رد  هرامش 476 : 330لزغ 

نکشب هر  درگ  زا  ارم  نیکمت  قشع  ایب يا  هرامش 477 : 331لزغ 
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نکم راز  لد  رازآ  مد  هب  مد  شمتفگ  هرامش 478 : 332لزغ 

نکم وک  نآ  رس  مزع  ور  هبعک  ياسراپ  يا  هرامش 479 : 332لزغ 

نکم یئوخدب  هظحل  کی  نم  هب  خر  يدومن  نوچ  هرامش 480 : 332لزغ 

نم اب  نم  رایدزرو  رهم  نابیقر  شیپ  نآ  زا  هرامش 481 : 333لزغ 

نم راکف  لد  دود  هیس  ارم  بش  تخاس  هرامش 482 : 333لزغ 

نم رای  ات  منک  دوخ  راعش  ار  یتسرپ  تب  هرامش 483 : 333لزغ 

نم رای  قشع  هرذ  کی  رگا  يدوب  کلم  رد  هرامش 484 : 334لزغ 

نم زاین  رجع و  تیآ  دناوخ  هک  برای  هرامش 485 : 334لزغ 

نم زا  ابرلد  نآ  تشذگ  نایوگنخس  بل  ریز  هب  هرامش 486 : 335لزغ 

نم لد  ياشگ  هدقع  تا  هژم  گندخ  يا  هرامش 487 : 335لزغ 

نم وت  يالاب  نادرگرس  هنتف  الاب  هب  يا  هرامش 488 : 336لزغ 

نم هام  ناهن  هدید  زا  دوش  رگ  هرامش 489 : 336لزغ 

نم يالتبم  ناجراب  ریز  تسوت  زک  سب  ز  هرامش 490 : 336لزغ 

نم يار  هناگیب  دونشن  ممان  هک  دهاوخ  یم  وچ  هرامش 491 : 337لزغ 

نم ياج  نامرح  نادنز  دش  لصو  دوجو  اب  هرامش 492 : 337لزغ 

نورب اپ  تلزع  جنک  زا  مهن  ات  وک  یئمرگرس  هرامش 493 : 338لزغ 

نورب دمآ  راوس  کی  رخآ  نسح  هاپس  زا  هرامش 494 : 339لزغ 

نورب میآ  بارخ  مهاوخ  یم  رید  زا  یبش  وا  اب  هرامش 495 : 339لزغ 

نید تفآ  دنلد و  يالب  هک  ابر  لد  ود  هرامش 496 : 340لزغ 

نیز تشپ  ددرگ ز  نوگن  هم  نآ  ندز  ناگوچ  رد  وچ  هرامش 497 : 340لزغ 

نیا تسا  نم  يار  هک  یشکیم  مدوخ  یتسود  هب  هرامش 498 : 340لزغ 

نیا تسیئابیز  نیئاک  يردیم  ام  �هدرپ  هرامش 499 : 341لزغ 

نیا تسراسخر  هچ  تراسخر  هب  دزان  یم  نسح  هرامش 500 : 341لزغ 

نیا زا  شیب  ار  ات  ود  فلز  هنم  لد  دصق  هب  خر  رب  هرامش 501 : 342لزغ 

نیا زا  شیب  ناراسکاخ  رب  افج  شخر  نارم  اناج  هرامش 502 : 342لزغ 

نیب شیوخ  يازف  ناج  نسح  رادرب و  هنیآ  هرامش 503 : 342لزغ 
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نیب لاسدرخ  نآ  ندنار  شخر  هناهاش  هرامش 504 : 343لزغ 

نیشنب ابر  لد  ورس  ملد يا  رد  هدید  ز  هرامش 505 : 343لزغ 

344فرح و

ور باتفآ  ناز  هنیآ  دزورفرب  نوچ  هرامش 506 : 344لزغ 

وا ربنعم  لکاک  ناج  �هتشر  تسارم  هرامش 507 : 344لزغ 

وا رد  وج  هلبق  سک  همه  �هلبق  تسوک  نآ  هرامش 508 : 344لزغ 

وا زامغ  سگرن  رود  هب  یم  زا  مبئات  هرامش 509 : 345لزغ 

وا كانشتآ  يور  رد  ناهن  مدید  نوچ  شود  هرامش 510 : 345لزغ 

وا هایس  مشچ  يزادگ  رظتنم  نآ  هرامش 511 : 346لزغ 

وا ياه  یعبط  خوش  ياضتقا  بشما ز  زاب  هرامش 512 : 346لزغ 

وا يارس  رد  كاخ  منک  لگ  هدید  ود  بآز  هرامش 513 : 348لزغ 

وا يوناز  مه  هب  زج  میوگن  سلجم  رد  فرح  هرامش 514 : 348لزغ 

وا يوک  رد  اضق  دز  مهاوخ  هک  ار  هم  نآ  برای  هرامش 515 : 349لزغ 

وت �هلغشم  هب  رتراتفرگ  زور  مبش ز  هرامش 516 : 350لزغ 

وت راوطا  رد  رییغت  دوش  نم  دنپ  متفگ ز  هرامش 517 : 350لزغ 

وت ارآ  لد  ربلد و  ارم  يا  هرامش 518 : 352لزغ 

وت تقرف  راگزور  مبل  هب  ناج  دناسر  هرامش 519 : 352لزغ 

وت دنمک  رد  نادق  دنلب  ندرگ  يا  هرامش 520 : 353لزغ 

وت دنب  هب  شدنکف  قشع  بعل  هک  يدیص  هرامش 521 : 353لزغ 

وت راکش  مد  ملد  ناوهآ  وچمه  يا  هرامش 522 : 354لزغ 

وت لادتعا  زا  شیپ  هب  رس  نادنلب  الاب  یهز  هرامش 523 : 354لزغ 

وت نیبج  فرط  هب  هداهن  رس  هک  لکاک  هرامش 524 : 354لزغ 

وت هک  تسناغف  هب  مغ  زا  ینوچ  مدید  هک  ره  هرامش 525 : 355لزغ 

وت يولهپ  دهد  یم  اج  مسلجم  رد  یعدم  هرامش 526 : 355لزغ 

ورف نیتسآ  یشکیم  ناشف  قرع  خر  هب  نوچ  هرامش 527 : 356لزغ 

وش داب  رب  ام  ناج  وگ  ناشفرب  ربنعم  فلز  هرامش 528 : 356لزغ 
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وم زا  رمک  يراد  هک  مادنلگ  ورس  يا  هرامش 529 : 356لزغ 

356فرح ه

هام باتفآ و  اب  هتخاب  نسح  درن  يا  هرامش 530 : 356لزغ 

هاشداپ امرف  زیهرپ  نآ  مزب  ردنا  بشما  هرامش 531 : 357لزغ 

هاپس درگ  الب  تشد  زا  هتساخرب  زاب  هرامش 532 : 357لزغ 

هلا عنص  زا  تریح  رد  مطخ  نآ  میسن  زا  هرامش 533 : 359لزغ 

هایس مشچ  ياس  همرس  ار  وت  �همشرک  یهز  هرامش 534 : 359لزغ 

هتخیر لگ  رب  کشم  اس  نمس  دعج  زا  رای  هرامش 535 : 360لزغ 

هتخیر لد  زا  منوخ  رکیپ  روح  نآ  �هولج  هرامش 536 : 360لزغ 

هتسکش نیزا  درب  لد  تسب  انح  ار  تسد  ات  هرامش 537 : 360لزغ 

هتفشآ راسخر  رب  فلز  دمآ  يزاب  ناگوچ  ز  هرامش 538 : 361لزغ 

هتفهن هلال  فرط  هزبس  ترگا  طخ  هرامش 539 : 361لزغ 

هدز نید  بابرا  هر  نیک  غیت  هب  دمآ  هرامش 540 : 362لزغ 

هدم راکف  لد  نانع  هدید  تسد  هب  هرامش 541 : 362لزغ 

هدم مدای  وا  رهم  زا  نیشنمه  نارجه  ياهبش  هرامش 542 : 363لزغ 

هدینامهف وت  هب  ات  اه  هچ  وت  يوگ  دنپ  هرامش 543 : 363لزغ 

همه نسح  قرو  رب  نارب  خسن  ملق  هرامش 544 : 364لزغ 

هن ای  ربخ  يراد  ناگداتفا  دوخ  مناد ز  یمن  هرامش 545 : 364لزغ 

364فرح ي

هداتف يا نارجه  خزود  هب  متسیک  نم  هرامش 546 : 365لزغ 

هدرک يا ماش  طلغ  نظ  هب  ارم  حبص  هرامش 547 : 365لزغ 

هدوب يا هتسر  دوخ  وت  هدنب  دهع  دیق  زا  هرامش 548 : 365لزغ 

هدوب يا هک  ماج  شون ز  هعرج  زاب  يد  هرامش 549 : 366لزغ 

هدیدرگ يا ندز  انغتسا  مرگ  يد  زا  شیب  هرامش 550 : 366لزغ 

یباتفآ هدیدان  وترپ  هدنکف  لد  رب  هرامش 551 : 367لزغ 

یتخاس مراوخ  هک  مدرک  دب  هچ  ور  دوخ  لگ  يا  هرامش 552 : 367لزغ 
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یتسناد رادلد  ار  كاپ  قشع  رادقم  رگا  هرامش 553 : 368لزغ 

یتشاد ردکم  میاد  متس  زا  مرای  شراک  هرامش 554 : 368لزغ 

یتفر یتشاذگ  دوخ  مغ  تسد  هب  ارم  هرامش 555 : 368لزغ 

يداد نتفر  �هدعو  يرفس  بیقر  هب  هرامش 556 : 369لزغ 

يدرک مه  هاوخدب  اب  دنویپ  نآ  نم  زا  يدیرب  هرامش 557 : 369لزغ 

يدرگ لد  هدرزآ  نم  صالخا  هگآ ز  رگا  هرامش 558 : 370لزغ 

يدنچ کی  مدز  لفق  جرد  رد  رب  هرامش 559 : 371لزغ 

يرای يور  ز  تروج ، افج و  نم ، اب  تسه  هک  دیامن ، یم  وچ  هرامش 560 : 371لزغ 

يراوس ابق  گنت  شتآ  منورد  هب  دز  هرامش 561 : 373لزغ 

يرادنپ دوسآ  ترطاخ  يدیرب  لگ  ناز  الد  هرامش 562 : 373لزغ 

يراد وت  هک  دراد  هک  راسخر  تعلط و  نیا  هرامش 563 : 373لزغ 

يراد وت  هک  یهاگن  تسا  نسح  رگشلرس  هرامش 564 : 374لزغ 

يراد یسک  يوس  ور  زیگناروش  لد  زاب يا  هرامش 565 : 374لزغ 

يزادنا راکش  هدنکفا  رظن  نم  رب  زاب  هرامش 566 : 375لزغ 

يزاس رتزیت  نیز  ار  هزمغ  نانس  رگ  دشاب  هچ  هرامش 567 : 375لزغ 

يزورفا ملاع  اب  دوخ  زوس  متفگ  هک  نیا  مرج  هب  هرامش 568 : 375لزغ 

یسک اب  نیشنم  هظحل  ره  منداد  ترسح  رهب  زا  هرامش 569 : 376لزغ 

یسک دروآ  ناج  هب  ربص  رگا ز  ار  لد  هرامش 570 : 376لزغ 

یشکرس رویغ  لفط  نیز  هدرک  نسح  نسوت  هرامش 571 : 377لزغ 

یشکرس عمش  درگ  رب  مدنادرگ  یم  قوش  هرامش 572 : 377لزغ 

یشاب شناج  وت  هک  نآ  حیسم  زان  دشکن  هرامش 573 : 377لزغ 

یقوشعم رد  مرش  زا  دزن  زگره  هک  نآ  هرامش 574 : 379لزغ 

یگدولآ نآ  هب  یمشچ  ار  رایغا  رای  يور  رب  هرامش 575 : 379لزغ 

یلمحم تعرس  هب  ددنب  یم  هقان  رب  نابراس  هرامش 576 : 380لزغ 

یماج فک  هب  هناتسم  دوب  مشیع  هداب  زا  هرامش 577 : 380لزغ 

ینشور هدید  زا  تخر  یب  تفر  یتفر و  هرامش 578 : 381لزغ 
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ینابرق يور  دیاب  هلبق  رد  ندش  لمسب  مد  هرامش 579 : 382لزغ 

یناناج لوزن  يارب  خرس  کشا  ز  هرامش 580 : 382لزغ 

یناوخ هوشع  هب  مور  وچ  ینار  هزمغ  نابز  هب  هرامش 581 : 383لزغ 

ینارگلد زاب  هچ  یئوگ ز  زانب و  يرذگ  هرامش 582 : 383لزغ 

ینابناهج راک  رد  دنویپ  رفظ  لابقا  هرامش 583 : 384لزغ 

یناد وت  هک  ناتسلد  ورس  نآ  رب  ابص  ور يا  هرامش 584 : 384لزغ 

ینک هآ  هب  سفن  مه  ارم  هک  نکم  نانچ  هرامش 585 : 385لزغ 

ینکیم یم  زا  رپ  يدیشمج  ماج  نوچ  ایقاس  هرامش 586 : 385لزغ 

ینکیم يو  تمدخ  فرص  رمع  نوچ  مشتحم  هرامش 587 : 385لزغ 

ینیب نم  ياهیرای  روط  ات  نم  رای  یتشگن  هرامش 588 : 386لزغ 

يو زا  مراز  راوخ و  هک  تسا  نیا  هرامش 589 : 386لزغ 

یهرب ناوخ  لزغ  زادنارس و  تسم و  ما  هدید  هرامش 590 : 388لزغ 

یهیس ناگژم  يرادیرخ  یکلم و  نم و  هرامش 591 : 388لزغ 

یهالک جک  هب  ناتب  گشر  يا  هرامش 592 : 388لزغ 

یهالک جک  لفط  زا  روش  زا  رپ  يرس  مراد  هرامش 593 : 389لزغ 

یئاج درب  یم  تبغر  هب  مدره  هگن  صرح  ارم  هرامش 594 : 390لزغ 

ییاوام تشاد  یغرم  هدیمارآ  نما  یئاج  هب  هرامش 595 : 390لزغ 

یئارآ نمچ  ورس  مدید  نمچ  ریس  رد  هرامش 596 : 390لزغ 

یئادیش لد  غرم  لسگ  دنویپ  تسین  هرامش 597 : 392لزغ 

یئوکن نیا  هب  تریس  تفاطل  نیا  هب  تروص  هرامش 598 : 392لزغ 

یئوردوخ لگ  هدرب  ارم  يار  دوخ  لد  هرامش 599 : 392لزغ 

یئوگ تسادوس  مرگ  تلد  یئاج  هب  هرامش 600 : 393لزغ 

یئوگ تساجرب  هنیک  ام  هب  تزونه  هرامش 601 : 393لزغ 

394دیاصق

394فرح ا

اوندنلب دش  وچ  ناوخ  رحس  غرم  ریفن  هرامش 1 : 394هدیصق 
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ادیپ دوشیم  هک  يراخ  رس  ره  كاخ  ز  هرامش 2 : 402هدیصق 

اضف عیسو  نیرد  میاد  هک  تساوه  ترگ  هرامش 3 : 409هدیصق 

421فرح ب

باجح رد  وت  لامج  هدراچ ز  هام  يا  هرامش 4 : 421هدیصق 

بآ رب  دز  خرچ  نم  یناوتان  شقن  ات  هرامش 5 : 425هدیصق 

باوخ دهم  زا  رس  کلم  تخب  درگ  رب  ناهگان  هرامش 6 : 431هدیصق 

باصن هب  مناسرب  ات  تا  هیعدا  ارورس  هرامش 7 : 433هدیصق 

بای تنیز  تشگ  وچ  دش  رگد  ناهج  ناهج  هرامش 8 : 434هدیصق 

باتفآ رد  رب  ار  وت  هدوس  هرهچ  هک  سب  زا  هرامش 9 : 438هدیصق 

444فرح ت

تسنابیرگ رد  كاچ  مفرط  دص  لگ ز  وچ  هرامش 10 : 444هدیصق 

تسا ناویا  هن  نیا  تحت  رد  هک  رهد  يارس  هرامش 11 : 448هدیصق 

454فرح ج

جالع دومرف  وت  هبار  سک  همه  درد  هک  نآ  هرامش 12 : 454هدیصق 

459فرح د

داب ناخ  ماک  هب  ناهج  تسه  ات  هرامش 13 : 459هدیصق 

داتف هجیتن  شوخ  مایا  ردام  هچ  رگا  هرامش 14 : 461هدیصق 

داینب یب  خرچ  دادیب  تسا ز  یمغ  ارم  هرامش 15 : 463هدیصق 

داد ناج  لگ  هب  تهکن و  لگ  هب  هک  هدنهد يا  هرامش 16 : 469هدیصق 

دراد ناریح  وت  يور  هم  زاب  ار  خرچ  هرامش 17 : 474هدیصق 

دزرل نانچ  نآ  فلز  شکزان  راذع  رب  مهآ  ز  هرامش 18 : 478هدیصق 

دشاب ناج  هاگتسد  ندب  ات  هرامش 19 : 480هدیصق 

دشاب ناج  لدع  مسج و  رگا  کلم  هرامش 20 : 481هدیصق 

دمآ راک  يور  هب  یبآ  رگد  ار  هنامز  هرامش 21 : 485هدیصق 

دمآ ناج  هب  ملاع  نانچ  نآ  مناغف  زا  شود  بش  هرامش 22 : 488هدیصق 

دنک نابز  غیت  هب  تسد  قطن  هاش  نوچ  هرامش 23 : 490هدیصق 
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دوجس هب  نامیلس  دوب  شیفصآ  �هدس  هرامش 24 : 495هدیصق 

دیع هس  دوب  لذا  هب  لد  یخس  فصآ  رب  هرامش 25 : 497هدیصق 

دیآ یم  راک  يور  هب  یشقن  کلف  راگرپ  ز  هرامش 26 : 501هدیصق 

دیسر نادنخ  مرخ و  يدصاق  هر  شود ز  هرامش 27 : 504هدیصق 

دیسر ناوتان  نیا  �هبلک  هب  يدصاق  يد  هرامش 28 : 506هدیصق 

510فرح ر

ربعم کلف  ار  وت  هوکش  طیحم  یهز  هرامش 29 : 510هدیصق 

رت هب  رجه  راگزور  زا  شتیاد  هب  یبش  هرامش 30 : 514هدیصق 

رواخ ورسخ  رواکت  دزات  نورب  ازوج  زا  وچ  هرامش 31 : 518هدیصق 

اسآرهم يامیس  هم  يارآ  مزب  يالاب  یهس  هرامش 32 : 522هدیصق 

رفس نیرد  تقیفر  داب  برح  هب  یتفر  هرامش 33 : 523هدیصق 

رپ تخیر  یم  متلود  غرم  هک  یتخب  مک  تقو  هرامش 34 : 524هدیصق 

رقم ار  ملاع  ود  اتمه  یب  تاذ  رف  هب  يا  هرامش 35 : 526هدیصق 

راک رخآ  رهد  شبنج  نارگ  دهم  رد  تشگ  هرامش 36 : 528هدیصق 

راهب لصف  نیرد  مایا  نشلگ  زا  مراد  هرامش 37 : 534هدیصق 

راب رگد  نداتفا  دهاوخ  لحاس  هب  هرامش 38 : 540هدیصق 

راخ هتسکش  مروضح  ياپ  هب  يرامیب  هرامش 39 : 546هدیصق 

رادیاپ داب  کلف  نالماح  شود  رب  هرامش 40 : 548هدیصق 

رادمان ناهاش  ورسخ  تسا  تبسن  رد  هرامش 41 : 550هدیصق 

552فرح ز

زاب دناشفا  قاسی  درگ  دوخ  صاخ  قاثو  رد  هرامش 42 : 552هدیصق 

555فرح ك

کلف خاک  قفا  رب  يد  نز  تبون  زاب  هرامش 43 : 555هدیصق 

561فرح ل

لداع فصآ  رب  یفصآ  لغش  داب  نویامه  هرامش 44 : 561هدیصق 

لاصو هر  یط  یپ  زا  هک  نیب  لابقا  هرامش 45 : 564هدیصق 
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لیلذ روم  تزع  ردنا  ششوک  داد  هرامش 46 : 566هدیصق 

569فرح م

ملق حول و  نابز  نوچ  دوش  هک  نابز  نآ  شوخ  هرامش 47 : 569هدیصق 

ملق تیمک  ندیناود  هبسا  ود  نم و  هرامش 48 : 571هدیصق 

ماش رصم و  جارخ  تیوسیگ  ماش  راثن  يا  هرامش 49 : 577هدیصق 

مایص دیع  تجهب  زا  مادم  شیع  رد  داب  هرامش 50 : 582هدیصق 

مانالا مودخم  کیدزن  زا  دمآ  تفر و  هزور  هرامش 51 : 585هدیصق 

مالس دورد و  �هفحت  ناسرب  ابص  ایا  هرامش 52 : 587هدیصق 

ماظن وت  تلود  هب  ار  ناهج  يا  هرامش 53 : 591هدیصق 

مناج گر  دلسگن  رگا  لگشم  بات  ز  هرامش 54 : 594هدیصق 

599فرح ن

نارماک هاشنهش  يافش  زک  رکش  دص  هرامش 55 : 599هدیصق 

نارماک هش  تفگ  دیدج  حتف  تیار  هرامش 56 : 605هدیصق 

ناهج مهم  بیج  گنرد  گنچ  هب  دوب  هرامش 57 : 611هدیصق 

نامساک ریگ  رس  شیع ز  ریپ  رهد  يا  هرامش 58 : 617هدیصق 

نسح ناطلس  تیار  دش  لابقا  تیآ  هرامش 59 : 621هدیصق 

ناهدولآ باوخ  تخب  ناهج يا  مشچ  دش  زاب  هرامش 60 : 623هدیصق 

نآ ندیمد  وترپ  زا  یحبص و  دیمد  هرامش 61 : 629هدیصق 

ناهج رد  تسا  نیمز  يور  رصم  هک  ناشاک  هرامش 62 : 631هدیصق 

ناور دش  ناسارخ  زک  يزور  دابآ  قارع  دش  هرامش 63 : 635هدیصق 

ناهج ماشم  رب  دروخ  رحس  میسن  يد  وچ  هرامش 64 : 640هدیصق 

ناهج هاش  تعلخ  نویامه  دوعسم و  داب  هرامش 65 : 643هدیصق 

ناما دیون  نامز  شوگ  هب  زاب  دیسر  هرامش 66 : 648هدیصق 

نامسآ تلود ز  �هیاپ  هک  ادخ  رکش  هرامش 67 : 654هدیصق 

نایب زجعم  هتفگ  نیرد  هک  هب  هرامش 68 : 656هدیصق 

نامسآ تفه  رب  لابقا  هک  نیمز  لها  هدژم يا  هرامش 69 : 658هدیصق 
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نوزفا ارم  رادقم  تخاس  تدایع  ناونع  هب  هرامش 70 : 663هدیصق 

نیملاعلا بر  رما  زا  رهد  هک  ار  ملاع  �هدژم  هرامش 71 : 665هدیصق 

نیمز نامز و  بیز  کلف  زا  نوزف  هداد  هرامش 72 : 667هدیصق 

669فرح ه

هاگن دراد  اهنرق  یهلازع  زا  برای  هرامش 73 : 669هدیصق 

671فرح ي

یئامن وشن و  دیما  لاهن  تفای  ربص  هب  هرامش 74 : 671هدیصق 

يراکماک نآ  دیع و  نیا  فارشا  رب  هرامش 75 : 676هدیصق 

يرابنا رگ  يرامیب  مراد ز  ردق  نآ  فعض  نیرد  هرامش 76 : 679هدیصق 

ینابر فطل  زا  دنلب  دش  نوچ  برط  داد  هدب  هرامش 77 : 681هدیصق 

ینابناهج ینازرا  دشاب  ات  ناشن  هش  هاش  هب  هرامش 78 : 684هدیصق 

یناشیرپ مایا  لوط  زا  تسا  هوکش  منآ  زا  هرامش 79 : 687هدیصق 

ینابرهم رد  زا  لوسر  ایب يا  هرامش 80 : 689هدیصق 

یناحبس تبهوم  زا  هک  هدژم  ناتسود  هرامش 81 : 694هدیصق 

699تایونثم

�699هرامش 1

�704هرامش 10

�705هرامش 11

�705هرامش 12

يونثملا یف  هلو  �705هرامش 2 - 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هیثرم  یف  �709هرامش 3 - 

هحدم یف  اضیا  �711هرامش 4 - 

اضیا هلو  �715هرامش 5 - 

هتفگ تسا  هدیدرگ  موقرم  نیدلازعمریم  طخب  هک  هسمخ يا  هصالخ  شقن  تهج  رگید  تیب  دنچ  نیا  �716هرامش 6 - 

هدوبن ناشیا  نایم  دادعتسا  بسحب  هک  هتفگ  یجیوزت  تهجب  تیب  دنچ  نیا  �716هرامش 7 - 

هتفگ یم  رعش  هک  یگرزب  هب  رعش  لاسرا  رذع  رد  هتفگ  لاحلا  بسح  يونثم  تایبا  نیا  �717هرامش 8 - 
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رعاش یتریح  گرم  رد  يونثم  �719هرامش 9 - 

723تایعابر

723فرح ا

ادج لامآ  �هلبق  نآ  زا  مدیع  نیا  هرامش 1 : 723یعابر 

ارم زاتمم  �هتخاس  ناتهج  کی  زو  هرامش 2 : 723یعابر 

ارم ساوسو  لفق  دیلک  وت  فطل  هرامش 3 : 723یعابر 

723فرح ب

باوخ هب  وت  ياپ  هتفر  درد  رتسب  رب  هرامش 4 : 723یعابر 

باوخ هب  تفر  مه  دوب  هک  نیب  ود  مشچ  ناو  هرامش 5 : 723یعابر 

724فرح ت

ترس ریز  ششلاب  وچ  ناهش  يوزاب  هرامش 6 : 724یعابر 

تسم سگرن  نآ  يدومن  نم  هب  زان  زو  هرامش 7 : 724یعابر 

تسلا زور  زا  تسدریز  �همه  تقلخ  هرامش 8 : 724یعابر 

تسانف نمیا ز  تنطلس  شیفصآ  زو  هرامش 9 : 724یعابر 

تسا هتخیمآ  مهب  عیانص  عاونا  هرامش 10 : 724یعابر 

تسا هتساک  یگدنز  بآ  شتریغ  زو  هرامش 11 : 724یعابر 

تسا هدمآ  دوبک  خرچ  زا  شرد  رب  هم  هرامش 12 : 725یعابر 

تسد ماکان ز  هب  تفر  نید  �هتشررس  هرامش 13 : 725یعابر 

تسزوریف كرابم و  هم  هک و  دیع  هرامش 14 : 725یعابر 

تسود دراد  یم  تسود  نوخ  شزیر  نوچ  هرامش 15 : 725یعابر 

تسوا ندرک  هگن  زرط  نید  لد و  ماد  هرامش 16 : 725یعابر 

تسوا �هرابرد  شیب  ضیف  �هیآ  دص  هرامش 17 : 725یعابر 

تسوت ربنامرف  هک  تسنآ  زا  هدنامرف  هرامش 18 : 725یعابر 

تسوت رجنخ  رس  اهنوخ ز  هدنزیر  هرامش 19 : 726یعابر 

تسوزا یهاگرخ  خرچ  بیز  تنیز و  نیو  هرامش 20 : 726یعابر 

تسیئانع را  رورس  هداد  هک  زین  ناو  هرامش 21 : 726یعابر 
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تیاسرف کلف  نیلعن  رونرپ ز  هرامش 22 : 726یعابر 

726فرح د

داد یبسا  نم  هب  هک  مدید  هعقاو  رد  هرامش 23 : 726یعابر 

داتفا قافا  رد  شترهش  �هزاوآ  هرامش 24 : 726یعابر 

ترس ریز  ملاع  همه  زا  رهد  ردام  زک  هرامش 25 : 726یعابر 

داب وت  يادعا  رطاخ  وت  دوبهب  هرامش 26 : 727یعابر 

داد رحب و  نا  هب  هعقر  ناسر  ماغیپ  هرامش 27 : 727یعابر 

درک مهاوخ  یناتسورگ  رمع  زا  هرامش 28 : 727یعابر 

درکن شیب  نم  تقاط  زا  متس  نم  رب  هرامش 29 : 727یعابر 

دزاس مض  نم  مرج  هب  ناهج  ود  مرج  هرامش 30 : 727یعابر 

دزیوآ یم  داب  لیذ  هب  لیم  زو  هرامش 31 : 727یعابر 

دزیر مک  تدق  تکازن  هب  یلخن  هرامش 32 : 727یعابر 

دنناد یم  ممتاح  باب  همه  زا  هاگ  هرامش 33 : 728یعابر 

دوسرف مغ  نت  نیا  منیب  هک  هنییآ  هرامش 34 : 728یعابر 

دومرف یم  يدقفت  نم  هب  لتاس  ره  هرامش 35 : 728یعابر 

دوب دهاوخ  رت  عیسو  ناهج  شفرظ ز  هرامش 37 : 728یعابر 

دوب شتسپ  �هبترم  ناهج  ریخست  هرامش 38 : 728یعابر 

دوج ردام  خر  رب  هتسب  وچ  هتسویپ  هرامش 39 : 728یعابر 

دومرف یعون  هب  قارغا  وت  مرش  رد  هرامش 40 : 728یعابر 

729فرح ر

رایس يدرگ  ینکفا و  رسب  بش  رگ  هرامش 41 : 729یعابر 

729فرح ز

زیرگ ياپ  ین  تسا و  نتسشن  بات  ین  هرامش 42 : 729یعابر 

729فرح ش

شوخ دراد  بجعلاوب  لعف  هب  هک  سب  زا  هرامش 43 : 729یعابر 

شیوخ ینادنز  قشاع  زج  همه  راک  هرامش 44 : 729یعابر 
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729فرح ف

فازگ تسین  شمناوخ  رینم  رهم  رو  هرامش 45 : 729یعابر 

730فرح ك

كزان كرحت  ار  وت  دق  لخن  يو  هرامش 46 : 730یعابر 

730فرح گ

گنچ هب  خرچ  اب  وت  يراکش  خرچ  يو  هرامش 47 : 730یعابر 

730فرح ل

لوبقم ان  ام  تعاط  وت  �هدجس  یب  هرامش 48 : 730یعابر 

لیلج لصا  زا  شدوب  رایع  هک  يدقن  هرامش 49 : 730یعابر 

لیمج یعس  اب  زایتما  مد  ردنا  هرامش 50 : 730یعابر 

لیمج نیئآ  زا  الب  دص  هتساراک  هرامش 51 : 730یعابر 

لیصحت ملع و  هار  یئاناد و  یب  هرامش 52 : 731یعابر 

لیجعت میامن  هک  هب  ورد  لیم  زا  هرامش 53 : 731یعابر 

لیدع لثم و  یب  شخب  ضیف  لزنم  نیا  هرامش 54 : 731یعابر 

731فرح م

مسب دیشروخ  كرات  دنکش  کت  رد  هرامش 55 : 731یعابر 

مهرد شجازم  هتشگ  هضراع يا  زک  هرامش 56 : 731یعابر 

ماک بل و  نیریش  وت  مان  �هرکذت  زو  هرامش 57 : 731یعابر 

مادم هدجس  رد  وت  �هدس  هب  خرچ  يو  هرامش 58 : 731یعابر 

ماوت تسم  هیس  مشچ  زا  رترامیب  هرامش 59 : 732یعابر 

ما هتخادگب  وت  يرجه  بت  يورب ز  هرامش 60 : 732یعابر 

مدرک نادنچ  ود  زین  نایز  يدوس و  هرامش 61 : 732یعابر 

ممالسا وزا  دراد  رطخ  رایسب  هرامش 62 : 732یعابر 

مماک دوخ  لد  وت  عادو  هب  دمآ  هرامش 63 : 732یعابر 

موش وت  لاصو  مزب  یگراظن  هرامش 64 : 732یعابر 

میظع دیما  هب  نم  باوث و  هب  دهاز  هرامش 65 : 732یعابر 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 824زکرم  هحفص 36 

http://www.ghaemiyeh.com


733فرح ن

نف همه  ردنا  تیبلاغ  هر  نم  اب  هرامش 66 : 733یعابر 

ندیدرگ ناهج  ياوسر  هچ  دیاب ز  هرامش 67 : 733یعابر 

ندیشوپ ناهنگ  یب  هنگ  زا  مشچ  هرامش 68 : 733یعابر 

نم هب  ياو  ما  هداتف  نید  هر  زا  رود  هرامش 69 : 733یعابر 

نیچ �هفان  زا  تسا  رپ  فان  ات  هرامش 70 : 733یعابر 

نیا تسا  مارآ  ربص و  يالب  هچ  تفا  هرامش 71 : 733یعابر 

نیبب رابج  تردق  وا  تروص  رد  هرامش 72 : 733یعابر 

734فرح و

وت تمصع  نم  شیالآ  �هنعط  رد  هرامش 73 : 734یعابر 

وت تمدخ  رمک  مدنب  همه  زا  شیب  هرامش 74 : 734یعابر 

وت تمدخ  رد  هدنب  رازه  دنتسه  هرامش 75 : 734یعابر 

وت يداه  ادخ  ریش  نید  يداو  رد  هرامش 76 : 734یعابر 

ورف هتفر  نیمز  هب  مزمز  هچ  بآ  هرامش 77 : 734یعابر 

وزا مرادرب  ماک  هراظن  هب  متفگ  هرامش 78 : 734یعابر 

735فرح ي

یئاحطب کلم  حدم  هب  يارآ  هرامش 79 : 735یعابر 

هدمآ يا تسس  رهم  افو و  هار  رد  هرامش 80 : 735یعابر 

يدرک منوتس  افو  هگراب  رد  هرامش 81 : 735یعابر 

يراد تردق  جالع  رب  هک  رکش  دص  هرامش 82 : 735یعابر 

یسب هدرب  قبسامن  ناهج  ماج  زا  هرامش 83 : 735یعابر 

یناگوچ کلف  زا  تشذگ  هشوگره  هرامش 84 : 735یعابر 

يو تعفر  رد  لالتخا  دنک  تعجر  هرامش 85 : 735یعابر 

یهام ات  هم  تارذ ز  وت  مرگرس  هرامش 86 : 736یعابر 

736تاعطق

736فرح ا
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امن وشن و  هب  نآ  رد  دندوب  هک  736هرامش 1 :

اخس بارش  تمسق  وا  �هویش  دوب  هک  736هرامش 2 :

ایند زورف  لفحم  نودرگ  دوب  هدیدرگ  737هرامش 3 :

ار ناسحا  یشوخ  ضارعا و  تلاح  رد  737هرامش 4 :

الوم تبحم  زج  وا  لد  رد  دوبن  737هرامش 5 :

737فرح ب

باقن ناما  نم و  ادهاش  دوشگ  خر  زو  737هرامش 6 :

بانج یلاع  نآ  توف  زا  عرش  راک  رد  للخ  دص  738هرامش 7 :

بانج کلف  هام  �هبترم  رهپس  رهم  738هرامش 8 :

باوخ هب  تفر  ناهج  هدیدان  هک  نآ  738هرامش 9 :

بیصن یلعم  تشهب  شداب  هک  739هرامش 10 :

739فرح ت

تاذ هب  مه  سک  همه  زا  تافص  هب  مه  739هرامش 11 :

تسین تروص  رب  رحب و  رد  یعماط  وا  نوچ  هک  نآ  739هرامش 12 :

تسا رونم  شلدع  لقیص  شو ز  هنیئآ  739هرامش 13 :

تسا رشق  دوصقم  تحدم  درون  نادیم  740هرامش 14 :

تسا مایا  قلخ  يارآ  كرات  740هرامش 15 :

تسا نیسح  تبرت  ریاز  نوچ  742هرامش 16 :

تسین هلاگرپ  کی  وت  ریگ  يرتشم  حدم  هب ز  743هرامش 17 :

تشهب راهنا  فرط  رب  دز  همیخ  نوچ  ناهج  زا  743هرامش 18 :

743فرح ح

حیصف تالاقم  مظن و  بحاص  743هرامش 19 :

744فرح د

دازکاپ يوخ و  یکلم  تنیط و  هزیکاپ  744هرامش 20 :

داد ناش  تکوش و  بابسا  همه  زا  هدایز  744هرامش 21 :

داد وکین  واب  داد  لزا  ودب  زا  هچره  746هرامش 22 :

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 824زکرم  هحفص 38 

http://www.ghaemiyeh.com


داهن ربکا  قلاخ  رما  هب  رس  746هرامش 23 :

درک شاخرپ  وا  تخب  اب  رنه  یب  خرچ  هک  نآ  746هرامش 24 :

دزادنا رانک  هب  رهوگ  همه  مطالت  رد  746هرامش 25 :

دش ات  ود  کلف  تشپ  تبیصم  نآ  راب  زک  746هرامش 26 :

دش رفاسم  رهد  تخات و ز  رعاش  يروصنم  747هرامش 27 :

دش لباقم  فرش  زا  دلخ  هب  هک  747هرامش 28 :

دش وجماک  نوچ  يرفعج  ملع  ز  748هرامش 29 :

دننام یب  میلس  عبط  هب  يو  748هرامش 30 :

دناشفا لیاس  هب  رز  رپ  نماد  بیج و  هک  749هرامش 31 :

دندیشون اطع  ماج  زا  مرک  ياهعرج  749هرامش 32 :

دنرآ دورف  نامسآ  نخس ز  عاتم  نوچ  هک  749هرامش 33 :

دوجو کلم  راکماک  کلم  749هرامش 34 :

دوجو رد  شریظن  دمان  مدع  زک  751هرامش 35 :

دوش هدنمرش  وت  ریبدت  ریپ ز  درخ  751هرامش 36 :

دیسر تساوخ  هچ  رهب  یحدم  تفگ  752هرامش 37 :

دیچ دید  رتهب  هک  ار  لگ  ره  رهد  752هرامش 38 :

دیحوت ملاع  زارفا  ملع  752هرامش 39 :

دیشک مهاوخ  ازج  غیت  یتقاط  یب  زا  رخآ  753هرامش 40 :

دیشک یبقع  يوس  اقب  تخر  هک  754هرامش 41 :

754فرح ر

رگ هولج  دوش  لقع  رظن  رد  754هرامش 42 :

رهوگ یلاع  نآ  نمم  دمحم  نایعالاهرق  754هرامش 43 :

رگد يرمع  تا  هدعو  ره  زا  يرادروخرب  رهب  755هرامش 44 :

رهگالاو لد  ایرد  نآ  تمیق  يرد  رد  755هرامش 45 :

ربنم يور  ناهن  درک  انف  غیم  رد  755هرامش 46 :

رمث کشخ  تخرد  زا  وجم  هاوخم و  نم  ز  756هرامش 47 :
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ردان وا  وچ  هنازرف يا  رجات  دوب  هک  756هرامش 48 :

راهب مرخ  تا  هماگنه  ون  دهع  ار  ناهج  يا  756هرامش 49 :

راختفا ناشرادناهج  تاذ  هب  759هرامش 50 :

759فرح س

ساپ صالخا  دص  هب  ناویک  شدراد  759هرامش 51 :

760فرح ش

شخ یب  دمآرب  رهد  زا  لجا  لیس  هب  هک  760هرامش 52 :

شکب ار  رازآ  شتآ  شیوخ  کلم  رد  760هرامش 53 :

شود هب  نامتاح  تا  هیشاغ  دوج  هار  رد  761هرامش 54 :

شیب شاپرهوگ  رجب  زا  لاون  دوج و  ار  وت  يو  761هرامش 55 :

761فرح ف

فدص لیلج  هناد  کی  رد  761هرامش 56 :

فقس ات  هتفر  شرون  هک  دجسم  نیرب  761هرامش 57 :

762فرح ك

كارتف �هقلح  هب  شمکح  تسب  762هرامش 58 :

762فرح ل

لگ بآ و  رد  لزا  ضیف  زا  شلابقا  هشن  762هرامش 59 :

لیام دادیب  هب  تیاغ  هچ  ات  دش  هک  763هرامش 60 :

لضف جوم  كالفا  هب  دناسر  نادکاخ  نیز  763هرامش 61 :

لوقع داتسا  شیدناوخ  درخ  هک  763هرامش 62 :

لیوحت اراد  هب  کلم  کلف و  کلم و  764هرامش 63 :

764فرح م

منرپ هدید  نوگ ز  رگج  گشا  راب  هب  764هرامش 64 :

مان هب  مهو  هشداپ  افص  هب  مه  764هرامش 65 :

ماف دروجال  يربنچ  خرچ  ریز  رد  765هرامش 66 :

مارتحالا يوذ  تاداس  �هدبز  765هرامش 67 :
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مامت نانادنخس  زا  ترطف  ودب  زا  دوب  هک  نآ  765هرامش 68 :

مدیدرگ راودیما  هک  سب  766هرامش 69 :

مزاس تراک  مزاغآ و  لدج  766هرامش 70 :

مزومآ یم  دنخشیر  لصف ز  دص  766هرامش 71 :

ملع راخ  مزلق ز  زا  يرهوگ  766هرامش 72 :

مهاوخ اوه  شلد  ناج و  هب  هک  نم  زاین  767هرامش 73 :

مهاوخ یم  هنازخ  دص  نخس  زا  767هرامش 74 :

میرک نیما  لوسر  دمحم  768هرامش 75 :

768فرح ن

نودرگ خرچ  زا  درک  رذگ  شدود  هک  768هرامش 76 :

نطو تفرگ  رگد  ناهج  هب  ناهج  نیزا  770هرامش 77 :

ناهج ویدخ  سولج  يارب  770هرامش 78 :

ناهج يوربآ  تسنانج و  يوج  کش  رد  هک  770هرامش 79 :

ناکم نوک و  يزیخ  نافوط  يوب  771هرامش 80 :

نامز لها  زاسراک  ناهج  لها  ذالم  772هرامش 81 :

نامدود هدب  ردب ز  غارچ  773هرامش 82 :

نایمتام شورخ  مدینش  یم  774هرامش 83 :

ناشکهک زا  هاک  وت  ناروتس  رهب  ناشکهک  774هرامش 84 :

ناهج شتمشح ز  تسنوزف  هک  774هرامش 85 :

نادزی رون  لوسر و  دنزرف  775هرامش 86 :

ناهج رد  تمالع  ندرک  شمهاوخ  ادرف  هک  نآ  775هرامش 87 :

نانع وت  فرصت  تسد  هب  هدرپس  اضق  776هرامش 88 :

ناتسوب ردنا  لبنس  تلجخ  تشاد  وا  طخ  زک  779هرامش 89 :

ناج نشلگ  لاثم  یب  سر  هزات  لاهن  779هرامش 90 :

نم بایان ز  رهوگ  نآ  سفن  کی  دوش  رگ  779هرامش 91 :

نم یناوخ  حدم  زا  تسا  زاین  یب  وت  ناش  779هرامش 92 :
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نیزح یناهج  تشگ  شرثا  زک  780هرامش 93 :

نیقتملا لبح  نینمملاریما  رهم  �هتشر  780هرامش 94 :

781فرح و

وا وچ  ادا  نیریش  فرعم  کی  رهد  رد  781هرامش 95 :

وا خیب  ییودع  نیک  غیت  هب  دز  781هرامش 96 :

وت زا  تجاح  بابرا  تمشح  لامکرد  يو  781هرامش 97 :

وت مالس  عضاوت  رازه  اب  رابدا  781هرامش 98 :

وجه هب  دوخ  نایم  مدنب  رب  تسچ  بصعت  زک  784هرامش 99 :

785فرح ه

هم باتفآ و  �هنیآ  شیور  نشور ز  785هرامش 100 :

هاک تنحم  ادز و  مغ  مرخ و  785هرامش 101 :

هانپ تسا و  ءاجلم  وت  ناتسآ  785هرامش 102 :

هام �هورذ  زا  تشذگ  شزاورپ  هک  786هرامش 103 :

هدنمرش شیوخ  روج  زا  رود  786هرامش 104 :

هراب دص  نیبج  هدوس  کلف  تخت  ورسخ  787هرامش 105 :

هریخ كالفا  �هدید  تریح  ز  787هرامش 106 :

هلماش ماع  ياه  تلامتسا  788هرامش 107 :

هیلع يرولا  مالس  هیوباب  خیش  دب  788هرامش 108 :

788فرح ي

ینابر فطل  رحب  یشبنج  788هرامش 109 :

هداد يا بات  ارم  يافو  هتشر  رس  789هرامش 110 :

یبحاص يداضتعا  يذالم  يدنوادخ  يا  789هرامش 111 :

يداجیا رهپس  باتفاک  790هرامش 112 :

يدازآ رب  فرش  ار  یگدنب  790هرامش 113 :

يرگد شتایه  هب  دوبن  هک  نآ  791هرامش 114 :

یشومخ هب  یخلت  هب  هنادعا  هدنناتس ز  ناج  791هرامش 115 :
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یلع لآ  اب  داد  تعیب  تسد  791هرامش 116 :

یناطلس تایار  هچ  هم  وترپ  دیشروخ  هم  791هرامش 117 :

یهت وک  يزیزع  رمع  �هتشر  791هرامش 118 :

792فرح ا

لاس تیمک  باسح  درخ  تفر و  نوچ  792هرامش 119 :

دوج هنازخ  رهوگ  نارگ  يو  792هرامش 120 :

هیلالج �هلاسر  زا  792تایلزغ 

792فرح ا

ار وت  كاپ  ما  هتخوس  ما  هدز  مد  ات  هک  ور  792هرامش 1 :

ارم رادلد  دنسپم  میتسه  زا  نارگلد  793هرامش 2 :

ارم نوریب  دشک  یم  تگنچ  يزابهش ز  هنرو  793هرامش 3 :

ار ناج  مسج و  دنویپ  تسسگ  هب  گرم  وچمه  زا  794هرامش 4 :

795فرح ت

تسا ربارب  یئآ  رگ  يور و  رگا  اج  نآ  795هرامش 5 :

تسا مغ  درد و  رازه  نیدنچ  �هیامریمخ  795هرامش 6 :

تسیک ددص  نیرد  دوخ  اب  تسین  ببس  ات  کشر  دص  795هرامش 7 :

تیوک زا  متفر  يزور  دنچ  مه  نم  دیما  نیا  هب  796هرامش 8 :

تیوک زا  متخر  تمه  تسب  دهاوخ  هک  متفگ  یمن  796هرامش 9 :

797فرح د

دادن يرادلدو  زان  ردقب  تداد  يربلد  797هرامش 10 :

دتفارب نایم  زا  قشع  يرانک  الب  دریگ  797هرامش 12 :

دز لاف  خرف  شیورد  رد  یهاش  بش  مه  797هرامش 13 :

دشاب نارماک  تنسح  هاش  نازاب  قشع  ماک  هب  798هرامش 14 :

دش ربز  ریز و  رهش  ود  شعولط  بورغ و  زا  هک  798هرامش 15 :

دنبم لمحم  رگد  زورما  کی  نم  مبارخ  سب  799هرامش 16 :

دنناد رتزیزع  دوخ  تب  شمدرم ز  هک  799هرامش 17 :
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دوب نز  درم و  �هنیآ  دنچ  وت  يور  799هرامش 18 :

دوخ نابز  زا  مشک  ماقتنا  هک  غیت  وک  800هرامش 19 :

دوش نوچ  منادن  ادرف  یکدنا  دش  مه  زورما  800هرامش 20 :

دیاب یم  نیزا  رت  ادیوه  هلعش  نیا  قرب  801هرامش 21 :

دیرگن شهایس  �همرس  یب  مشچ  801هرامش 22 :

دیسر هزاورد  رد  رب  هپس  هک  نک  دوخ  رکف  801هرامش 23 :

802فرح ر

راسمرش مراسمرش  مرادن  نتشگرب  يور  802هرامش 24 :

رای هب  ای  ندوب  لوغشم  ناوت  یم  نارای  هب  ای  802هرامش 25 :

رگد هتوک  نم  دق  رب  نکم  انغتسا  فیرشت  803هرامش 26 :

803فرح ش

شتآ نم  نابز  زا  هلعش  دشک  وت  بناج  هب  803هرامش 27 :

804فرح ض

ضارعا زا  درآرب  رس  منهد  زا  شتآ  هک  804هرامش 28 :

804فرح ق

قارف دادیبز  ادرف  مرس  رب  دیآ  هچ  ات  804هرامش 29 :

804فرح ك

كرتشم دشاب  هک  یلصو  رس  رب  نارجه  كاخ  804هرامش 30 :

كاله یگنشت  زا  بل و  رب  تایح  بآ  805هرامش 31 :

805فرح م

ما هدرک  ادیپ  هبتر  نیا  كاپ  قشع  زک  منم  نیا  805هرامش 32 :

متسین یبارطضا  یب  نآ  زا  مماد  نیا  دیص  806هرامش 33 :

مخ یب  ابلاغ  لاسما  دنک  یم  رهد  ز  806هرامش 34 :

مدرک اطخ  اما  هراپشتآ يا  مرگ  نماد  هب  806هرامش 35 :

مدرک ناور  ار  تماقا  بابسا  لصو  کلم  ز  806هرامش 36 :

مدنک ددم  ادخ  تب  منک يا  یم  وت  زا  لد  808هرامش 37 :
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مدوب نم  وت  راتفرگ  لوا  تشگ  هک  سک  نآ  یلو  808هرامش 38 :

مراد یتقاط  شوخ  ار  شیوخ  مدومزآ  راک  نیرد  808هرامش 39 :

مرب یم  تنابز  کش  یب  يرب  یم  شمان  زاب  رگ  809هرامش 40 :

منیب یم  رود  زا  یخزود  اما  مراد  یتشهب  809هرامش 41 :

810فرح ن

نادنز رد  نارگد  لصو  وت و  رجه  لد ز  810هرامش 42 :

نانمشد اب  یتسود  مه  دوخ  هب  مدرک  ینمشد  مه  810هرامش 43 :

ندرک ربز  ریز و  ار  هناخ  نارازه  دص  دناوت  810هرامش 44 :

نم ناج  تمشچ  نادرگالب  اشگب يا  مشچ  811هرامش 45 :

نم هایسور  مشچ  هدرک  ور  هیس  مرهش  نیزو  811هرامش 46 :

نم يادف  برای  دوش  نم  قشع  رامیب  وگب  812هرامش 47 :

نیا تسا  مان  هچ  ددرگ  یمن  شمان  زا  هتوک  منابز  813هرامش 48 :

813فرح و

وم هقلح  شود  رب  رز  هقلح  شوگ  رد  813هرامش 49 :

وا نامرد  یب  درد  ناسآ  درک  نم  رب  گرم  813هرامش 50 :

وا هاگ  لمحت  قوش  زا  دش  رگنل  یب  ربص  814هرامش 51 :

وا يارب  مریم  رتشیب  مجنر  دنچره  ناج  هب  814هرامش 52 :

وت نادرگالب  ار  دوخ  بل  ریز  رد  منک  هر  دص  815هرامش 53 :

وک نم  �هدید  سلجم  عمش  ممزب  دیدزگ  هیس  815هرامش 54 :

815فرح ه

هایس نم  مشچ  يور  متسبن  تیور  زا  مشچ  815هرامش 55 :

هب نابیقر  صوصخم  مه  ینابز  فطل  نیا  816هرامش 56 :

همه ياپ  دوبن  تیوک  رس  رب  ناور  نوچ  816هرامش 57 :

817فرح ي

یتریغ یب  رس  اب  دوخ  رس  رخآ  مرب  یم  817هرامش 58 :

یتسه هاپس  ملع  دزاسن  نوگنرا  بجع  817هرامش 59 :
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یتشک ارک  افو  یب  هک يا  يارب  نیبب  818هرامش 60 :

يدرک لدب  یتسود  رد  هک  هب  ارک  نیبب  818هرامش 61 :

يدیجنر هاگنآ  نخس  رد  لوا  يدرک  مریلد  819هرامش 62 :

ینابز تافتلا  هب  يدنبب  هدنب  نابز  819هرامش 63 :

یئاشامت ادرف  ای  زورما  دینک  یم  نافیرح  819هرامش 64 :

یئوت مناج  �هلبق  مراد  هک  سکره  رد  يور  820هرامش 65 :

زکرم 821هرابرد 
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یناشاک مشتحم  ناوید 

باتک تاصخشم 

16786-5 یبایزاب :  هرامش 

روآ دیدپ  996ق ،  دمحا - ، نب  یلع  مشتحم  هسانشرس : 

یناشاک مشتحم  دمحا  نب  یلع  [/ یطخ هخسن  ] یناشاک مشتحم  ناوید  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.ق نرق 13 الامتحا  خاسنتسا ، :  تیعضو 

 .... اقب ياری  لد  ردنا  نم  هب  يا  هدنام  وت  نم /  ردارب  زک  لامآ  هجیتن  ایآ  هداتفا : ] :] زاغآ هماجنا :  ماجنا ،  زاغآ ، 

نایب زجعم  خیراوت  زا  یکی  دوزف /  يو  رب  زین  یعرصم  رهز  ماجنا ...:

230×155 عطق :  90×160 ؛  روطس :  هزادنا  رطس ،   17 361 گ ،  يرهاظ :  تاصخشم 

طسوتم قیلعتسن  : طخ هجرد  عون و  يرهاظ :  تاصخشم  تشاددای 

هرهم راهآ  يرکش  یگنرف  : ذغاک عون 

.خرس لودج  لخاد  اهعارصم  : نتم تانیئزت 

یبآ یتعنص  ذغاک  رتسآ  ییاوقم ،  لودجم ،  یبرض ،  یی ،  هوهق  جامیت  : دلج تانیئ  زت  عون و 

سپس مرکا و  ربمایپ  حدم  رد  هدیـصق  زاغآ  رد  یـصاخ ،  بیترت  نودب  تسا  یناشاک  مشتحم  راعـشا  زا  يا  هعومجم  هخـسن :  یفرعم 
هاش حدم  رد  هدیـصق  هاگنآ  و  اضر ،  ماما  حدم  رد  دیاصق  هاگنآ  هدورـس ،  مالـسلا  هیلع  نینؤملا  ریما  حدم  رد  مشتحم  هک  يدـیاصق 

لیعامسا هاش  سولج  خیرات  رد  هک  ییاهیعابر  رخآ  رد  و  ییابفلا ،  فورح  بیترت  هب  تایلزغ  اهیونثم و  یضعب  سپـسعا  بسامهط ، 
.هدمآ هدش  هدوررس 

یقاحلا لوا  گرب  هدوسرف ،  فطع  دوشیم ،  هدید  تاحفص  یـضعب  رد  کل  راثآ  رذآ 1390  . هدش یسررب  هخسن  هخسن :  تاحیضوت 
.هدش یلاصو  تمرم و  رخآ  گرب  ، 

یسراف : نابز یلک :  تشاددای 

طسوت دنوراهب  دمحا  حیحصت  اب  اریخا  تسا ؛  هدش  یبرس  یگنس و  پاچ  دنه  ناریا و  رد  اهراب  مشتحم  ناوید  ریثکت :  زاب  تشاددای 
راب نیدنچ  نارهت  رد  هاگن  تاراشتنا 
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.تسا .ش  لاسب 1387 نآ  مراهچ  پاچ  دیسر ،  پاچ  هب 

(. 529 : 4  ) رالاسهپس ( ، 181 : 8  ) سلجم ( ، 794 : 2  ) ناریا رد  تایبدا  خیرات  ( ، 972 : 9  ) هعیرذ اه :  هدیکچ  اه ، هیامن  رثا ، عبانم 

نرق 10ق یسراف --  رعش  عوضوم : 

يولهپ یلم  هناخباتک  هدوزفا :  هسانش 

http://dl.nlai.ir/UI/954b43bf-beb6-4045-a613- یکینورتـــــــــــــــکلا :  لــــــــــــــــحم  یــــــــــــــــسرتسد و 
6ce344c44c33/Catalogue.aspx

یفرعم

يرمق يرجه  لاس 905  رد  يو  .تسا  لوا  بسامهط  هاش  اب  رـصاعم  هیوفـص و  دهع  یناریا  رعاش  یناشاک  مشتحم  یلع  نیدلا  لامک 
رد نیدـلا  لاـمک  .دوب  دـمحاریم  هجاوخ  شردـپ  ماـن  .دـنارذگ  رهـش  نیا  رد  ار  دوخ  یگدـنز  نارود  رتشیب  دـش و  هداز  ناـشاک  رد 

حرـش رد  هک  تسا  يا  هیثرم  دـنب  هدزاود  يو  رثا  نیرتـفورعم  .تخادرپ  دوخ  ناـمز  لومعم  یبدا  ینید و  مولع  �هعلاـطم  هب  یناوـجون 
تایلزغ زا  يا  هعومجم  .تسا  كانزوس  رایسب  هک  هدورـس  دوخ  ناوج  ردارب  گرم  رد  زین  يرگید  �هیثرم  .تسا  هدورـس  البرک  �هعقاو 

( يرمق يرجه  یتیاور 1000  هب   ) يرمق يرجه  لاس 996  لوالا  عیبر  رد  يو  .تسا  هدـنام  یقاب  يو  زا  زین  هیلالج »  » مان اـب  هناقـشاع 
.تشذگرد ناشاکرد 

اهدنب بیکرت 

تسا ملاع  قلخ  رد  هک  تسا  شروش  هچ  نیا  زاب  �هرامش 1 : 

تسا متام  هچ  ازع و  هچ  هحون و  هچ  نیا  زاب  **** تسا ملاع  قلخ  رد  هک  تسا  شروش  هچ  نیا  زاب 

تسا مظعا  شرع  ات  هتساخ  روص  خفن  یب  **** نیمز زک  تسا  میظع  زیختسر  هچ  نیا  زاب 

تسا مه  رد  هلمج  ناهج  قلخ  ناهج و  راک  **** وزک اجک  زا  دیمد  زاب  هریت  حبص  نیا 

تسا ملاع  تارذ  یمامت  رد  بوشاک  **** باتفآ برغم  زا  دنک  یم  عولط  ایوگ 

تسا مرحم  شمان  هک  ماع  زیختسر  نیا  **** تسین دیعب  ایند  تمایق  شمناوخ  رگ 

تسا مغ  يوناز  رب  همه  نایسدق  ياهرس  **** تسین لالم  ياج  هک  سدق  هاگراب  رد 

تسا مدآ  دالوا  فرشا  يازع  ایوگ  **** دننک یم  هحون  نایمدآ  رب  کلم  نج و 
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نیسح ادخ  لوسر  رانک  �هدرورپ  **** نیقرشم رون  نیمز  نامسآ و  دیشروخ 

البرک نادیم  هدیپط  نوخ  كاخ و  رد  **** البرک نافوط  �هدروخ  تسکش  یتشک 

البرک ناویا  رس  زا  تشذگ  یم  نوخ  **** تسیرگ یم  راز  وا  رب  راگزور  مشچ  رگ 

البرک ناتسب  هب  هتفکش  دش  هک  لگ  نآز  **** کشا ریغ  هب  یبالگ  رهد  تسد  تفرگن 

البرک نامهم  تمرح  دنتشاد  شوخ  **** نایفوک دندرک  هقیاضم  مه  بآ  زا 

وید دندوب 
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البرک نامیلس  بآ  طحق  متاخ ز  **** دیکم یم  باریس و  همه  دد  و 

البرک نابایب  شطعلا ز  دایرف  **** دسر یم  قویع  هب  زونه  ناگنشت  ناز 

البرک ناطلس  �همیخ  هب  ور  دندرک  **** مرش درکن  ادعا  رگشل  هک  یمد  زا  هآ 

دش دنلب  ناغفا  مرح  رد  مصخ  فوخ  زک  **** دش دنپس  تریغ  شتآ  رب  کلف  مد  نآ 

يدش نوتس  یب  نوتس  دنلب  هگرخ  نیو  **** يدش نوگن  نودرگ  قدارس  نامز  نآ  شاک 

يدش نوگریق  نیمز  يور  هک  هیس  لیس  **** هوک هب  ات  هوک  زا  يدمآرد  نامز  نآ  شاک 

يدش نود  نودرگ  نمرخ  قرب  �هلعش  کی  **** تیب لها  زوس  ناهج  هآ  نامز ز  نآ  شاک 

يدش نوکس  یب  نیمز  يوگ  راو  بامیس  **** نامسآ درک  تکرح  نیا  هک  نامز  نآ  شاک 

يدش نورب  نت  زا  همه  نایناهج  ناج  **** كاخ نورد  دش  وا  رکیپ  هک  نامز  نآ  شاک 

يدش نوخ  يایرد  هقرغ  مامت  ملاع  **** تسکش یبن  لآ  یتشک  هک  نامز  نآ  شاک 

يدش نوچ  رهد  �هلماعم  لمع  نیا  اب  **** رشح زورب  يداتفن  نآ  ماقتنا  رگ 

دنروآرد مطالت  هب  ار  شرع  ناکرا  **** دنروآرب ملظت  تسد  وچ  یبن  لآ 

دندز ایبنا  �هلسلس  هب  الص  لوا  **** دندز الص  ار  نایملاع  وچ  مغ  ناوخرب 

دندز ادخ  ریش  رس  رب  هک  یتبرض  ناز  **** دیپط نامسآ  دیسر  وچ  ایلوا  هب  تبون 

دندز اسنلاریخ  يولهپ  هب  متس  لها  **** شمداخ دوب  نیما  لیئربج  هک  رد  نآ 

دندز یبتجم  نسح  رد  دنتخورفا و  **** اه هزیر  ساملا  رگخا  یشتآ ز  سپ 

دندز البرک  رد  هنیدم و  زا  دندنک  **** دوبن شمرحم  کلم  هک  یقدارس  هگناو 

دندز ابع  لآ  نشلگ  اهلخن ز  سب  **** نایفوک تشد  نآ  رد  هزیتس  �هشیت  زو 

دندز یضترم  فلخ  �هنشت  قلح  رب  **** دیرد یفطصم  رگج  نازک  یتبرض  سپ 

دندز ایربک  مرح  رد  رب  دایرف  **** وم هدوشگ  نابیرگ  هدیرد  مرح  لها 
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باتفآ مشچ  نآ  ندید  دش ز  کیرات  **** باجح رس  وناز  هب  هداهن  نیمالا  حور 

نیرب شرع  هورذب  نیمز  زا  شوج  **** دیسر نیمز  رب  وا  �هنشت  قلح  نوخ ز  نوچ 
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دیسر

دیسر نید  ناکرا  هب  هک  اهتسکش  سب  زا  **** بارخ دوش  نامیا  �هناخ  هک  دش  کیدزن 

دیسر نیمز  رابغ  نامسآ ز  هب  نافوط  **** دندز نیمز  رب  ناسخ  وچ  وا  دنلب  لخن 

دیسر نیمتفه  کلف  رب  هنیدم  زا  درگ  **** دناسر یبن  رازم  هب  نوچ  رابغ  نآ  داب 

دیسر نیشن  نودرگ  یسیع  هب  ربخ  نیا  نوچ  **** دز لین  هب  نودرگ  مخ  رد  هماج  هرابکی 

دیسر نیمالا  حور  ترضح  هب  ایبنا  زا  **** شورخ تبون  نوچ  هلغلغ  کلف ز  دش  رپ 

دیسر نیرفآ  ناهج  لالج  نماد  ات  **** رابغ ناک  راک ، طلغ  مهو  لایخ  نیا  درک 

لالم یب  تسین  یلد  چیه  تسلد و  رد  وا  **** لالجلاوذ تاذ  يرب  هچرگ  لالم  زا  تسه 

دننز ملق  تمحر  �هدیرج  رب  هراب  کی  **** دننز مقر  نوچ  وا  لتاق  يازج  مسرت 

دننز مد  قلخ  هنگ  زک  مرش  دنراد  **** رشح زور  ناعیفش  هانگ  نیزک  مسرت 

دننز متس  لها  رد  تسد  تیب  لها  نوچ  **** نیتسآ دیآ ز  رد  هب  قح  باتع  تسد 

دننز ملع  شتآ  �هلعش  وچ  یلع  لآ  **** كاخ ناکچنوخ ز  نفک  اب  هک  یمد  زا  هآ 

دننز مدق  رشحم  �هصرع  هب  نفک  نوگلگ  **** تیب لها  ناناوج  هک  نامز  نآ  زا  دایرف 

دننز مهب  رشحم  فص  نانز  فص  رشح  رد  **** البرک روش  ناشفص  مهب  دز  هک  یعمج 

دننز مرح  دیص  هب  غیت  هک  ناسکان  نآ  **** زاب دننک  عقوت  هچ  مرح  بحاص  زا 

لیبسلس بآ  زا  شیوسیگ  رابغ  دیوش  **** لیئربج هک  ار  يرس  دننک  نانس  رب  سپ 

راسهوک دمآرب ز  هنهرب  رس  دیشروخ  **** راوگرزب نآ  رس  هزین  هب  دش  هک  يزور 

راز راز  تسیرگب  دمآ و  شراب  هب  يربا  **** هوک هوک  تساخرب  دمآ و  شبنج  هب  یجوم 

رارق یب  خرچ  تکرح  زا  داتف  یتفگ  **** نئمطم كاخ  دش  هلزلز  مامت  یتفگ 

راکشآ دش  تمایق  هک  نامگ  رد  داتفا  **** ریپ خرچ  هک  دمآرد  هزرل  هب  نامز  نآ  شرع 
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راو بابح  فلاخم  داب  نوگنرس ز  دش  **** دوب بانط  شروح  يوسیگ  هک  يا  همیخ  نآ 

یعمج
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راوس رتش  لمحم  يرامع و  یب  دنتشگ  **** لیئربج تشاد  ناشلمحم  ساپ  هک 

راسمرش تشگ  یبن  حور  نیمالا ز  حور  **** یبن تما  زا  لمع  نآ  دز  رس  هک  نآ  اب 

درک مایق  تمایق  تفگ  لقع  هک  یعون  **** درک ماش  هب  ور  ملا  لیخ  هفوک  هگناو ز 

داتف نامگ  رد  ار  همهاو  روشن و  روش و  **** داتف ناوراک  نآ  هر  نوچ  هاگبرح  رب 

داتف نامسآ  تفه  کیالم  رب  هیرگ  مه  **** دنکف تهج  شش  رد  هلغلغ  هحون  گناب  مه 

داتف نایشآ  زا  يریاط  دوب  هک  اجره  **** دیشک اپ  تشد  زا  یئوهآ  دوب  هک  اجره 

داتف ناگتشک  نآ  رب  تیب  لها  مشچ  نوچ  **** تفر دای  تمایق ز  روش  هک  یتشحو  دش 

داتف نانس  غیت و  يراک  ياهمخز  رب  **** درک راک  مشچ  ادهش  نت  رب  دنچره 

داتف نامز  ماما  فیرش  رکیپ  رب  **** نایم نآ  رد  ارهز  رتخد  مشچ  هاگان 

داتف ناهج  رد  وا  زا  شتآ  هکنانچ  دز  رس  **** وا نیسح  اذه  �هرعن  رایتخا  یب 

لوسرلااهیا ای  هک  درک  هنیدم  رد  ور  **** لوسرلاهعضب نآ  هلگ  رپ  نابز  اب  سپ 

تسوت نیسح  نوخ  رد  هدز  اپ  تسد و  دیص  نیو  **** تسوت نیسح  نوماه  هب  هداتف  �هتشک  نیا 

تسوت نیسح  نودرگ  هب  هدناسر  نیمز  زا  دود  **** یگنشت زوس  ناج  شتآ  زک  رت  لخن  نیا 

تسوت نیسح  نوزفا  شنت  رب  هراتس  زا  مخز  **** تسه هک  نوخ  يایرد  هب  هداتف  یهام  نیا 

تسوت نیسح  نوگلگ  هدش  وا  نوخ  جوم  زا  **** تشد يور  هک  تداهش  طیحم  هقرغ  نیا 

تسوت نیسح  نوحیج  هدش  نیمز  وا  نوخ  زک  **** تارف بل  زا  رود  هداتف  بل  کشخ  نیا 

تسوت نیسح  نوریب  هدز  ناهج  نیز  هاگرخ  **** هآ گشا و  لیخ  اب  هک  هاپس  مک  هاش  نیا 

تسوت نیسح  نوفدم  هدشان  دیهش  هاش  **** نیمز رب  هدنام  نینچ  هک  ناپط  بلاق  نیا 

درک بابک  ار  اوه  غرم  نیمز و  شحو  **** درک باطخ  ارهز  هب  عیقب  رد  يور  نوچ 

ام لاح  نالد  هتسکش  سنوم  ياک 
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نیبب انشآ  یب  سک و  یب  بیرغ و  ار  ام  **** نیبب

نیبب افج  لها  تبوقع  �هطرو  رد  **** دنرشحم ناعیفش  هک  ار  شیوخ  دالوا 

نیبب الم  رب  ام  تبیصم  ناهج  ردناو  **** ناشف نیتسآ  نوک  ود  باجح  رب  دلخ  رد 

نیبب الب  جوم  هنتف و  لیس  نایغط  **** البرک هب  ناشورخ  ربا  وچ  ارو  ین  ین 

نیبب اه  هزین  رب  همه  نارورس  ياهرس  **** رگن نوخ  كاخ و  رد  همه  ناگتشک  ياهنت 

نیبب ادج  فلاخم  شود  شا ز  هزین  کی  **** مادم یبن  شود  رس  رب  دوب  هک  رس  نآ 

نیبب البرک  �هکرعم  كاخ  هب  ناطلغ  **** وت رانک  رد  ششرورپ  دوب  هک  نت  نآ 

داد داب  هب  تلاسر  تیب  لها  كاخ  وک  **** داد دایز  نبا  لوسرلاهعضب ز  ای 

دش بارخ  تقاط  �هناخ  ربص و  داینب  **** دش بآ  گنس  لد  هک  مشتحم  شوماخ 

دش بابک  ایرد  یهام  اوه و  غرم  **** كانزوس فرح  نیا  زا  هک  مشتحم  شوماخ 

دش بان  نوخ  ناعمتسم  گشا  هدید  رد  **** ناکچنوخ رعش  نیا  زا  هک  مشتحم  شوماخ 

دش بابک  نوگرگج  گشا  هب  نیمز  يور  **** زیخ هیرگ  مظن  نیا  زا  هک  مشتحم  شوماخ 

دش بابح  نوگلگ  هبترم  رازه  ایرد  **** تسیرگ نوخ  هک  سب  کلف  هک  مشتحم  شوماخ 

دش باتهام  نایمتام  درس  هآ  زا  **** باتفآ وت  زوسب  هک  مشتحم  شوماخ 

دش باجح  ربمیپ  يور  ار ز  لیربج  **** نیسح مغ  رکذ  هک ز  مشتحم  شوماخ 

درکن نینچ  یئافج  هدیرفآ  چیه  رب  **** درکن نینچ  یئاطخ  دوب  هلفس  خرچ  ات 

يا هدرک  دابآ  متس  نیرد  اهچ  نیک  زو  **** يا هدرک  دادیب  هچ  هک  یلفاغ  خرچ  يا 

يا هدرک  دادما  وت  مصخ و  هدرک  دادیب  **** لوسر ترتع  اب  هک  تسا  سب  نیا  تنعط  رب 

يا هدرک  دادش  وت  هک  لمع  نیا  دورمن  **** هگ چیه  تس  هدرکن  دایز  �هداز  يا 

يا هدرک  داشلد  هک  لتق  هب  ار  هک  رگنب  **** نیسح نتشک  زا  يا  هداد  دیزی  ماک 
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يا هدرک  داشمش  لگ و  اب  هچ  نید  غاب  رد  **** تستواقش تخرد  راب  هک  یسخ  رهب 

هچ نآ  درک  ناوتن  نید  نانمشد  اب 
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يا هدرک  دالوا  ردیح و  یفطصم و  اب  **** وت

يا هدرک  دادیب  رجنخ  هب  شا  هدرزآ  **** نآ رب  یبن  دوخ  بل  لعل  هدوس  هک  یقلح 

دنروآرد رشحم  هب  دود  وت  شتآ  زا  **** دنروآرب رشحم  هب  هک  یمد  ار  وت  مسرت 

هناهرب هللارانا  يوفص  بسامهط  هاش  روفغم  هاشنهاش  �هیثرم  رد  دنب  هدزاود  �هرامش 2 - 

نامسآ نیمز و  دش  یهایس  رد  شداوس  زک  **** ناهج زا  يرابغ  یناملظ  تساخرب  ناهگان 

نامز رخآ  نماد  ات  یمرخ  خیب  دنک  **** نیمز زک  یلیس  زیخ  نافوط  درک  رس  ناهگان 

ناشف شتآ  غیرد  یب  دش  ناهج  کشخ  رترب و  **** اوه زک  دمآرب  یفیس  ناکچ  شتآ  ناهگان 

ناهج راوید  راچ  رد  للخ  دش  لزلزت  زک  **** دیدپ دش  یبارطضا  نودرگ  تفه  رد  ناهگان 

نامسآ تفه  نیز  دنداتفا  یسدق  ناریاط  **** شتشهد زک  یتشحو  دش  تهج  شش  رد  ناهگان 

ناوریق ات  ناوریق  دش  نوگریق  وا  فت  زک  **** راگزور داهن  زا  دمآرب  یهآ  ناهگان 

نابز هتوک  ار  سنا  نج و  تخاس  ملکت  زک  **** دش هتفگ  تراشا  امیا و  هب  یفرح  ناهگان 

هایس ام  نابز  اداب  نابز  رب  دمآ  لد  زک  **** هآ دوب  میالمان  شارخ  لد  فرح  هچ  نیا 

درک هچ  مدآ  هرود  غارچ  اب  ترهق  داب  **** درک هچ  ملاع  اب  وت  دادیب  هک  يدید  کلف  يا 

درک هچ  متام  نیا  دود  نابات  دیشروخ  خر  اب  **** تخیب هچ  نافوط  نیا  درگ  ناویک  ناویا  رس  رب 

درک هچ  مغ  طیحم  جوم  کلف  هن  طیسب  اب  **** درب هچ  ناج  مینغ  تسد  تهج  شش  طاسب  زا 

درک هچ  مظعا  رین  اب  ناهگان  فوسک  نیو  **** دیشک يراوید  هچ  هم  رب  نامگ  یب  فوسخ  نیا 

درک هچ  مد  یسیع  هاش  اب  نیبب  یناج  نارگ  زا  **** ناج داد  یقلخ  هب  یسیع  مد  ضیف  زک  رهد 

درک هچ  مهرم  یب  غاد  نآ  اب  تفایرد  نوچ  تقو  **** ار هاش  منادن  مهرم  یب  هداتفا  گرم  غاد 

درک هچ  متاخ  نآ  شقن  اب  لجا  كاکح  تسد  **** دوب شقن  یهاش  مان  يور  هب  هک  یهاش  متاخ 

دش نودرگ  تشپ  **** دنامن اجرب  ناج  دقن  ناک  یهت  دش  نارود  تسد 
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دنامن اتکی  رهوگ  ناک  ات  ود 

ریمض نشور  رواد  یتیگ  ياراد  نآ  زا  فیح  **** ریرس نودرگ  رسفا  دیشروخ  دیشمج  نآ  زا  فیح 

ریظن الا  ناهج  رد  شدوب  دوب  نکمم  هچناک  **** مالغ يرسک  رکاچ  رصیق  ناقاخ  نآ  زا  فیح 

ریبک کلم  وا  کلم  میظع و  قلخ  وا  قلخ  **** دوب هک  رورپ  ناهج  قلخ  نسح  هاش  نآ  زا  فیح 

ریغص لفط  �هیرگ  ریبک و  خیش  �هلان  **** دنلب زگره  دشن  شدهع  رد  هک  رواد  نآ  زا  فیح 

ریگوراد گناب  دینشن  يربنچ  خرچ  شوگ  **** شیریگ ملاع  فاقوا  رد  هک  نیکمت  نآ  زا  فیح 

ریسا خرچ  ندرگ  تعاطا  قوط  رد  دوب  **** نآ ریثات  زک  ریگ  ملاع  ریبدت  نآ  زا  فیح 

ریدتسم رهپس  وا  رود  هب  نازان  ناهج  رد  **** دوب هک  ملاع  زکرم  رادراگرپ  نآ  زا  فیح 

هاش بسامهط  نایشآ  یلعم  ياوام  �هردس  **** هانپ نارفغ  بجاح  ناوضر  مزب  تنج  هاش 

نیشن دنسم  هدنامرف  ناشن  اراد  رواد  **** نیرق ترصن  هشنهاش  نارقبحاص  ورسخ 

نیط ءام و  نامرهق  تلم  کلم و  نابساپ  **** رب رحب و  بایماک  تلود  نید و  باتفآ 

نیمز يوگ  وا  ناگوچ  مخ  ردنا  بارطضا  **** تشاد هک  ناگوچ  نادیم  شرع  راوسهش 

نیمتشه رهپس  يدناوخ  نیمتفه  نامسآ  **** ردق ار ز  شنیلوا  ناتسآ  میاد  هک  نآ 

نینمؤملاریما اب  یمالغ  فال  بش  زور و  **** شیدنزرف تبسن  دوجو  اب  يدوب  هکناو 

نیگن جات و  بحاص  دش  نیمز  يور  رد  هکره  **** تسب تسد  داهن و  رس  ششیپ  هک  يدنوادخ  نآ 

نیرب خرچ  رب  هیاپ  ار  تنطلس  هاگراب  **** داهن ایلع  دی  زا  رهد  رد  هچرگ  شمامتها 

رگد ياج  دز  دنک و  نویامه  رتچ  ناهج  رد  **** رگد ياوام  گنهآ  شتمه  هگان  درک 

دیمد مخ  نیئور  خرچ  یتفگ  لیفرسا  روص  **** دیسر متام  نیا  زیخاتسر  کناب  نودرگ  هب  نوچ 

دیپط لد  ار  نیمز  دیزرل و  تشپ  ار  نامسآ  هک  **** باتفآ دز  نیمز  رب  عصرم  جات  نانچنآ 

تسب و همامع  هیس  بش  **** ازع بیترت  رهب  زا  ریپ  خرچ  نت  رس و  رب 
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دیرد نهاریپ  حبص 

دیرب وسیگ  ار  گنچ  داهن و  نوناق  ار  هحون  **** لسگ تقاط  �همغن  نیز  نیشن  نودرگ  �هرهز 

دیمخ اج  دص  ازع  نیا  مظع  یسرک ز  تماق  **** تسکش اج  دص  نارگ  راب  نیا  لمح  زا  شرع  تشپ 

دیود ناویک  ات  میلقا  تفه  قلخ  هآ  کیپ  **** داتف ناویا  نیزک  ینیرز  تشط  يادص  زا 

دیزگ بل  دوخ  �هدرک  زو  دش  هدنمرش  نامسآ  هک  **** داهن بل  رب  لجا  ماج  یمد  یسیع  نیمز  رد 

عامتسا فرح  نیا  درک  یم  ناهج  شوگ  شبل  زو  **** عادو ار  ملاع  درک  یم  هش  هک  تعاس  نآ  زا  هآ 

دینک نم  يارب  زا  تبیصم  نوناق  زاس  **** دینک نم  يازع  بیترت  رهد  يارس  ياک 

دینک نم  ياس  شرع  ریرس  ياپ  رد  ياج  **** دینز نم  هاگراب  نوتس  درگ  رب  هقلح 

دینک نم  يارجام  رد  ناور  ار  نینوخ  گشا  **** دیهد نم  يالتبا  رد  نانع  ار  ناغفا  شخر 

دینک نم  يارس  تلود  رد  راوید و  شقن  **** کح مایا  �هحفص  زا  داب  هک  ار  متام  فرح 

دینک نم  يایربک  �هوکش  ناش و  روخ  رد  **** عزف يراز و  دایرف و  لدو  مشچ  نابز و  زا 

دینک نم  ياول  رتچ و  دنسم و  ریرس و  رب  **** رورس راثآ  دراذگن  ناهج  ردناک  يا  هیرگ 

دینک نم  ياپ  داب  ياج  هب  دیرآ و  رد  رب  **** نآ زا  دعب  ار  مدو  لای  یب  نت  نیبوچ  بکرم 

دوخ نارای  اب  هک  ناراداوه  ياداب  امش  رب  **** دوخ ناج  عادو  مدرک  لما  عطق  زا  دوخ  نم 

دیروآ دای  نم  ماجرف  تیفاع  نامز  زو  **** دیروآ دای  نم  مایا  نم و  زا  دینیشن  نوچ 

دیروآ دای  نم  ماجنا  نم و  زاغآ  سپ ز  **** ناورسخ ثیدح  ماجنا  زاغآ و  دیونشب 

دیروآ دای  نم  ماکحا  تیقح  نم و  زا  **** ناور قح  مکح  قبط  رب  دوش  یمکح  اجکره 

دیروآ دای  نم  ماشآ  مشخ  قلخ  زا  نم و  زا  **** بضغ ماج  رد  مشخ  رهز  دینیب  اجکره 

زا **** ریخ هار  رد  یلئاس  دریگ  مارآ  اجکره 
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دیروآ دای  نم  مارآ  یب  مزع  باتش 

دیروآ دای  نم  ماع  فطل  صاخ و  ياطع  زا  **** ماع صاخ و  رد  رب  دنیاک  اخس  رازاب  زور 

دیروآ دای  نم  مان  زا  دیونشب  یهاش  مان  **** اه هبطخ  رد  اجک  ره  رخآ  دش  نوچ  نم  �هبطخ 

تساجک نم  هالک  تخت و  ثراو  نید  سراح  **** تساجک نم  هانپ  یتیگ  مور  یم  یتیگ  نم ز 

دیسر دهاوخ  یک  رالاس  ناهج  نآ  کلم  رس  رب  **** دیسر دهاوخ  یک  رادقم  نارگ  هاش  نآ  برای 

دیسر دهاوخ  یک  راک  نیا  يراکرس  ثعاب  **** کلم راک  زا  رهد  نارادرس  تسد  هتوک  هتشگ 

دیسر دهاوخ  یک  راو  يدهم  لاجد  رس  رب  **** مدق يربک  تبیغ  دهم  دز ز  نوریب  هک  نآ 

دیسر دهاوخ  یک  راگرپ  نآ  هب  نآ  مودق  زا  **** طبض راگرپ  زا  تسنوریب  هک  ملاع  زکرم 

دیسر دهاوخ  یک  رازلگ  نیا  هب  يزورون  داب  **** دش هدرمژپ  نید  رازلگ  نم  گرم  نازخ  زا 

دیسر دهاوخ  یک  رازاب  نیا  هب  فسوی  هدژم  **** مرگ رازاب  ار  قشع  تدارا  رصم  رد  هتشگ 

دیسر دهاوخ  یک  رامیب  نیا  هب  اما  دسر  یم  **** نت هب  ناج  دیون  مد  احیسم  نآ  مودق  زا 

سفن کی  نم  اب  دنیوگ  نخس  وا  نابز  زا  **** سفق رد  محور  غرم  رپ  دنز  یم  شقارف  زا 

وا راسخر  لگ  زا  هدنام  اج  هب  نم  راخ  راخ  **** وا رادید  ترسح  رخآ  مدرب  دوخ  اب  هک  هو 

وا راتفگ  ینیریش  ارم  ماک  یخلت  **** درکن یئاوادم  يرود  زا  گرم  زور  هک  هو 

وا راگرپ  شدرگ  مدیدن  زکرم  نیا  درگ  **** متشاد یم  وا  رهب  زا  ناهج  راگرپ  هک  نم 

وا راثآ  رفظ  روصنم  تایار  �هرهچ  **** ار كاخ  ناگتفخ  شبنج  هب  ندروآ  دهاوخ 

وا راد  يوعد  مصخ  يارب  عطاق  تجح  **** تخاس هدامآ  وا  غیت  نابز  زا  مایاک  رکش 

وا رادقم  نارگ  تاذ  رهوگ  نم  �هدید  **** دیدن اسآ  نیگن  نارود  متاخ  ردناک  فیح 

رالاس ناهج  يار  يرالاس  ناهج  رد  **** یمدید مد  کی  هک  يدوب  متلهم  نادنچ  شاک 
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وا

دید لالقتسا  هب  مه  دینش و  تیفیک  هب  مه  **** دیشک یم  شراظتنا  نارود  شوگ  مشچ و  هچ  ناو 

داب هدنیاپ  نامز  رخآ  ات  نما  نامز  نیو  **** داب هدنیاپ  ناهج  رد  نویامه  لظ  نآ  برای 

داب هدنیاپ  ناشن  ورسخ  نیا  �هیاس  **** دنامن اج  رب  نیشن  دنسم  رواد  نآ  �هیاپ 

داب هدنیاپ  ناتسآ  شرع  نیا  عوفرم  هگرخ  **** دنک رود  ار  نایشآ  دلخ  نآ  بوصنم  �همیخ 

داب هدنیاپ  نابساپ  نآ  يو  ساپ  يارب  زا  **** وا ناج  ساپ  رهب  زا  داهن  فک  رب  دوخ  ناج 

داب هدنیاپ  نامز  بحاص  تلود  نامز  ات  **** شتدم یهلا  تلود  نیا  تساهتلود  متخ 

داب هدنیاپ  نارقبحاص  نیا  لالقتسا  دهع  **** رس هب  دمآ  نیرق  ترصن  نآ  رارقتسا  رود 

داب هدنیاپ  ناتس  یتیگ  نآ  هب  یگنر  کی  درک  **** کلم طبض  ردناک  زین  تمصع  جرب  لیهس  ناو 

هاگن دراد  نامز  رخآ  �هنتف  زا  شدزیاک  **** هاش ناج  ياعد  رب  نک  نخس  متخ  مشتحم 

ینغلادبع هجاوخ  مارکالا  لجالا  بحاصلا  هیخا  هیثرم  یف  هراکفا  جیاتن  نم  �هرامش 3 - 

دایرف تا  هنیک  ارهپس ز  هشیپ  قافن  **** داد وت  روج  افج و  زا  اکلف  رگ  هزیتس 

درک دهاوخ  دای  گرم  زا  متمایق  ات  هک  **** يداد یتبرش  دادیب  رغاس  ارم ز 

دای زا  تیفاع  فرح  مدبا  ات  تفر  هک  **** یفرح افج  زا  يدیناسر  شوگبارم 

داب رب  میتسه  كاخ  دهد  هرذ  هرذ  هک  **** لجا مومس  وک  بات  زا  مشتآ  بآ و  رد 

دادما نم  يانف  رد  دنک  هک  یسنوم  هن  **** ثعاب نم  كاله  رب  دوش  هک  یقفشم  هن 

دارم ناتسوب  لخن  نآ  هب  مالس  درب  **** می لاب و  هتسکش  غرم  هک ز  يدصاق  هن 

دابآ بارخ  نیزا  حاورا  ملاع  هب  ورب  **** زیخرب مد  حبص  داب  نیا  وت  يادف  مرس 

دازآ هدنب و  نک ز  نم  فسوی  غارس  **** گرزب درخ و  وجب ز  نم  �هدشمگ  ناشن 

داینب نک  هحون  آدورف و  مزع  شخر  ز  **** یسر هچ  اسراپ  ناناوج  هاگ  هولج  هب 
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دایرف نم  نابز  زا  رآرب  درد  يور  ز  **** ینکف نم  ینغلادبع  خر  رب  هدید  وچ 

تردارب وگب 
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مارح هدرک  تایح  نم  رب  وت  تامم  يا  هک  **** مایپ هداد  هدید  رون  يا 

كاردا دنک  نوچ  وت  كاله  هک  وگب  دوخ  وت  **** كاله وت  يرود  كاردا  زا  دش  یم  هک  ملد 

كاله درد  نم ز  شون و  لجا  رهز  هدرک  وت  **** ناج هدمآرب  ارم  گرم و  تبرض  هدروخ  وت 

كاشاخ نوچ  شیوخ  هآ  زا  نم  هتفر  داب  هب  **** ورس وچ  هنتف  داب  دنت  زا  وت  هتفخ  كاخ  هب 

كات وچ  داب  هدیرب  مناج  گر  نیک  غیت  هب  **** رهم �هتشر  لاهنون  يا  ملسگب  وت  زا  رگ 

كارتف رب  داب  هتسب  لجا  تسد  هب  مرس  **** مدع هب  ناج  دنمس  مزاتن  وت  یپ  زا  رو 

كالفا زا  مناغف  مجنا  زا  مهآ  رارش  **** درذگ یمن  تمغ  زک  درذگ  یمن  یبش 

كانشتآ هآ  هنیس  زا  مشک  یم  هز  رهب  **** تسین نکمم  وچ  نتخوس  دوخ  لد  شتآ  رب 

كاچ نابیرگ  منک  یم  ثبع  هب  سوه  نیرد  **** وت یب  درد  یمن  مناج  �هماج  وچ  لجا 

كاپ دزوسب  ارم  ات  لجا  قرب  تساجک  **** هدولآ مگشا  بانوخ  هب  هدید  ربا  ز 

كاخ متام  منک ز  رس  رب  مشوپ و  هایس  **** نم یشاب و  كاخ  ریز  رد  وت  هک  دوب  اور 

نم متام  رسب ز  يدرکن  كاخ  وت  ارچ  **** نم مغ  رد  هایس  يدرکن  هماج  وت  ارچ 

یتفر ناور  دوخ  يدنکف و  ياپ  ارم ز  **** یتفر ناتسوب  ورس  يا  نم  غاب  ارچ ز 

یتفر نایم  زا  دوخ  کشرس و  نم ز  رانک  **** ایرد یتخاس  هچ  زا  نم  هناگی  رد 

یتفر ناردارب  یب  انف  رصم  هب  ارچ  **** اقب راید  فسوی  يا  ردپ  �هدید  ز 

یتفر نامدود  یبیرغ ز  مخ  مشچ ز  هب  **** دوب نشور  هلیبق  مشچ  وت  يور  عمش  هب 

یتفر نامگیب  هدرک  نارگ  باوخ  هب  ارم  **** باوخ ردنا  منیب  وت  گرم  هک  دوبن  نامگ 

یتفر نادکاخ  �هریت  نیزا  فقوت  یب  هک  **** سدق نمیشن  رد  دندومن  ياج  هچ  ار  وت 

لد اب  هچرگا  **** تسارم هک  یترسح  تسین  ار  وت  هیضق  نیرد 
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یتفر ناهج  زا  ترسح  رپ 

یتفر نانج  �هضور  يوس  هک  مغ  هچ  ار  وت  **** قارف میحج  نکاس  مدش  هک  مغ  تسارم 

مدش بیرغ  ناهج  رد  نم  يدرک و  وت  رفس  **** مدش بیصن  یب  رمع  زا  نم  وت  نتفر  ز 

نم ینامداش  لخن  رمث  يا  یئاجک  **** نم یناگدنز  رازلگ  لگ  يا  یئاجک 

نم یناوغرا  کشا  ارم  هدناشن  نوخ  هب  **** ناهنپ ناوغرا  خاش  يا  يدش  ات  هدید  ز 

نم یناوج  نمرخ  رد  هدز  یشتآ  وچ  **** وت یناوج  مغ  زا  کلف  هک  هک  نیبب  ایب 

نم ینازخ  �هرهچ  رت  هدش  لد  نوخ  هب  **** وت ضراع  راهب  یب  ناس  هچ  هک  نیبب  ایب 

نم یناد  هتکن  یسانش و  هدرخ  عاتم  **** داب هب  هتفر  هک  منک  نوچ  تا  هیثرم  لایخ 

نم یناتس  ناج  هب  دماین  تسخن  ارچ  **** نیک هر  زا  دناتس  ناج  ار  وت  تساوخ  هک  لجا 

نم ینابرهم  داب و  نم  رس  رب  كاخ  هک  **** منز رهم  فال  هچ  مدرمن  تافو  رد  وچ 

نم یناگدنز  تسا  خلت  وت  دوجو  یب  هک  **** يردق هدب  ارم  يدیشچ  هک  یتبرش  ز 

نم یناج  رای  گرم  مد  هب  ات  تسه  هک  **** وت مغ  زج  دیشک  اپ  سک  همه  مشسرپ  ز 

نم یناج  تخس  ریحتم ز  دش  هنامز  **** ناج مدادن  مدید و  یئوت  وچمه  گرم  وچ 

دوب دناوت  نوچ  هدنزورف  هدرم  غارچ  **** دوب دناوت  نوچ  هدنز  شدور  ناج  هک  ره  هک 

نم �هدیسر  دمر  مشچ  ود  رون  تساجک  **** نم �هدید  يوزرآ  لد و  ماک  تساجک 

نم �هدیزگرب  ياتکی  مدمه  تساجک  **** يرود نامدمه  �هلمج  نم  دنا ز  هدیزگ 

نم �هدیمر  لد  غرم  وت  حور  غرم  وچ  **** نورب تفر  دوز  هنیس  سفق  زا  هک  ناغف 

نم �هدیشک  متس  مسج  وت  مامتها  هب  **** كاخ رد  دور  لجا  زور  هک  دوب  دیما 

نم �هدید  بآ  هب  نونکا  وت  ربق  رابغ  **** دیوش یم  مامتها  دص  هب  خرچ  هک  ناغف 

حورجم لد  کمن  زا  رپ  **** تسادش هک  نک  بابک  وگ  ارم  وت  یب  هنامز 
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نم �هدیکچ  نوخ 

نم �هدیرب  رس  کلک  نیا  هیثرم  هب  نابز  **** دنار اباحم  یب  هک  شنابز  داب  هایس 

نم �هدیصق  زا  تعنص  لزغ و  زا  توارط  **** دیوج نیزا  دعب  هک  ره  دبلط  لگ  هروش  ز 

هدش لال  هصغ  مقطن ز  یطوط  نابز  **** هدش لاب  هتسکش  معبط  لبلب  هک  ارچ 

غیرد رابغ  دش  ربق  رد  وت  رابغ  طخ  **** غیرد راوخ  تشگ  كاخ  رد  وت  راذع  لگ 

غیرد راهب  نیرد  ترسح  لگ  دش  هتفکش  **** ار وت  تفکش و  نمچ  رد  لگ  دمآ و  راهب 

غیرد رابگشا  مشچ  رد  وت  يور  غورف  **** دنامن راگدای و  هنیس  رد  وت  غاد  دنامب 

غیرد راوس  دش  توبات  بکرم  هب  ناور  **** نالوج کی  رمع  شخر  رب  وت  صخش  هدرکن 

غیرد رامد  نآ  زا  دروآرب  گرم  گرگت  **** امن وشن و  تقو  دوب  ار  وت  رمع  راهب 

غیرد رازه  دص  فیح و  دص  وت  يوخ  قلخ و  ز  **** ناغف رازهدصو  هآ  دص  وت  يورو  دق  ز 

غیرد راذع  لگ  ورس  يا  تینابزمه  ز  **** سوسفا رهم  جوا  هام  يا  تینابرهم  ز 

غیرد راو  هاش  رد  يا  تنم  زا  دوبر  **** تفای نوچ  اهب  نارگ  بعالم  رهپس  ار  وت 

غیرد راب  یتخیر ز  ناسخ  مخز  مشچ  هب  **** یلگ دوبن  ام  غاب  رد  وت  رت ز  هتفکش 

غیرد راکش  تتخاس  لجا  گرگ  �هلیح  هب  **** يدوب رتزیزع  فسوی  وچ  هلیبق  زک  وت 

باقن ریز  هب  دش  تقو  یب  وت  راذع  لگ  **** باوخ هب  دوز  وت  سگرن  دش  هک  درد  غیرد و 

دنامب راخ  هنوگ  دص  وت  ما ز  هنیس  هب  **** دنامب راکف  ملد  تیور  لگ  یب  هک  ناغف 

دنامب رابغ  رد  هدید  �هنیآ  مهآ  ز  **** نم �هدید  ناهن ز  دش  ات  وت  طخ  رابغ 

دنامب راز  هلال  وچ  تقارف  غاد  ملد ز  **** نانج غاب  هب  يدش  ات  ناهج  راز  هلال  ز 

دنامب رارق  یب  ناج  رد  دش و  مغ  هب  لد  هب  **** لد هب  دوب  هک  يداش  ارم  وت  ندوب  ز 

نایم زا  وت 
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دنامب رانک  رد  هک  مگشرس  لفط  ریغ  هب  **** نم هب  دنامن  یمدمه  يدش و 

دنامب راکش  ناج  ریت  نآ  تحارج  لد  هب  **** ارم اضق و  زا  يدروخ  لجا  ریت  مخز  وت 

دنامب راکف  هنیس  رب  وت  رجه  شین  ز  **** ارم هک  یتحارج  دنامن  مخز  چیه  هب 

دنامب راگزور  هریت  نم  هب  یتبیصم  **** یلو هریت  راگزور  نیا  مغ  زا  یتسر  وت 

دنامب راظتنا  مشچ  لجا  کیپ  هار  هب  **** ارم دنکف و  انف  راید  هب  ار  وت  لجا 

دنامب راوتسا  وت  ام و  تقرف  يانب  **** دبات مشچ و  هیرگ  زا  دش  کشخ  هک  ناغف 

غیرد مه  ام ز  �هطبار  تسسگ  **** غیرد غیت  هب  لجا  دز  ار  وت  رمع  بانط 

تسین نم  لد  رد  وت  رجه  هک ز  اهکاچ  هچ  **** تسین نت  رب  وت  مغ  زا  ارم  هک  اهغاد  هچ 

تسین نخلگ  وچ  نم  هآ  زا  هک  هناخ  مادک  **** تسایرد نوچ  هن  نم  کشا  زا  هک  هلجد  مادک 

تسین نما  دبا  ات  بیج  زا  هک  كاچ  مادک  **** تایح سابل  رد  وت  غاد  هلال ز  وچ  ارم 

تسین نشور  هدید  وت  يور  هم  یب  هک  ارم  **** ضیف هچ  هام  رون  دیشروخ و  وترپ  رگد ز 

تسین نمیشن  اج  چیه  ممغ  نایشآ  زج  **** دبای ات  هک  نانچ  مطاشن  لاب  هتسکش 

تسین ندعم  ناک و  چیه  رد  هک  هداتف  يرد  **** نم فک  زا  هک  منز  فک  نا  زا  رس  رب  رحب  وچ 

تسین نشلگ  چیه  نحص  رد  هک  داب  هب  یلگ  **** منمچ زا  هتفر  هک  مرازه  کناب  هب  نآ  زا 

تسین ندوب  هدنز  شیورد  ارم ز  **** دوب نم  ربارب  ناج  اب  ردارب  وا  وچ 

تسین نم  ربارب  ناج  اب  ردارب  زج  هب  **** شخیرات هک  ناج  اب  وا  يربارب  نیبب 

دنراد نایم  رد  رهم  زا  رگیدکی  هب  ناج  هک  **** دنراد ناردارب  نآ  ام  تلاح  ربخ ز 

مزاس هچ  لد  هب  **** منک هچ  ناهج  رد  وت  قارف  اردارب ز 
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منک هچ  ناوتان  ناج  اب  و 

منک هچ  ناوت  یمن  سوقم  خرچ  هب  لدج  **** وا نامک  دش  وت  قارف  راب  مدق ز 

منک هچ  نارگ  سب  تسیراب  وت  قارف  یلو  **** ربص هب  درک  قارف  راب  لمحت  ناوت 

منک هچ  ناوختسا  زغم  زا  دور  یمن  نورب  **** زونه ناوختسا و  تخوس  ماوت  قارف  بت 

منک هچ  ناج  هب  ما  هدنامرد  هلماعم  نیرد  **** ناج دناتس  یمن  نم  زا  لجا  مناج و  هب 

منک هچ  ناشن  مدع  هار  هب  دنهد  یمن  **** ارم دیسر و  بل  هب  مناج  وت  يوجتسج  ز 

منک هچ  نابزمه  تسین  نابز  وت  اب  هک  ارم  **** نکیل ناتسود  دنیآ  مینابزمه  هب 

منک هچ  ناهد  رب  رهم  مدهن  یمن  لجا  **** زونه شوگ و  تفرگ  مراز  هلان  کلف ز 

منکچ نآ  رد  دنک  یم  يا  هقیاضم  لجا  **** اما تسه  هب  نتسیز  زا  مشتحم  كاله 

منک هچ  نارک  یب  رحب  نآ  رد  هداتف  نم  **** نارک تسین  وت  مغ  رد  ارم  کشا  طیحم 

نم نتشک  تساور  مریمن  عمش  وچ  رگا  **** نم نت  دش  کشا  نافوط  هقرغ  هک  نینچ 

داب ناسکی  كاخ  هب  دیورب  وت  یب  هک  یلگ  **** داب ناهنپ  ربا  رد  دمآرب  وت  یب  هک  یهم 

داب نازیر  هنتف  داب  زا  نم  شیع  گرب  وچ  **** وت یب  دنکرب  كاخ  زا  رس  هک  يا  هفوکش 

داب نابیرگ  رد  كاچ  شا  هثداح  تسد  ز  **** یئانعر سابل  دشوپب  وت  یب  هک  یلگ 

داب ناهنپ  كاخ  ریز  رد  وت  زبس  طخ  وچ  **** دمدب نیمز  زا  هزبس  رگا  راهب  نیرد 

داب نادرگ  هزین  هب  نودرگ  يزاب  شرس ز  **** سگرن رز  جات  لاسما  دهن  رسب  رگا 

داب ناماد  هب  ات  كاچ  شیگدنز  سابل  **** هوک زا  دنز  رس  وت  غادب  هلال  هن  رگا 

داب ناشیرپ  هتفشآ و  نم  راگزور  وچ  **** دشوپ هیس  تیزعت  نیزا  لبنس  هن  رگا 

داب ناگژم  يورب  شمشچ  دز و  نوخ  مادم  **** دوبک هچناپط  زا  خر  دزاسن  هشفنب  رگا 

یب وت  كزان  نت  وچ  مرکیپ  هک  **** تخب هتخوس  ناج  تخس  لد  هتسکش  نم 
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داب ناج 

داب ناریو  هنتف  لیس  زا  میتسه  يانب  **** مهن شیع  يانب  رگید  وت  ادج ز  رگا 

نانچ وت  هشیمه و  منارذگ  نینچ  نیا  نم  **** نانج ضایر  رد  شیع  زج  هب  دابم  ار  وت 

اداب ار  وت  مهل  یبوط  �هیآ  دیون  **** اداب اج  �هردس  یبوط و  �هیاس  هب  ار  وت 

اداب العلا  تنج  رد  وت  كاپ  ناور  **** ناور دلخب  دوب  ات  قح  تمحر  لالز 

اداب انشآ  تناج  قح  تمحر  رحب  هب  **** نم رب  يدز  یگناگیب  شتآ  هچرگا 

اداب یفطصم  زبس  ملع  �هیاس  هب  **** تناج یتخوس  هچرگ  ممغ  باتفآ  رد 

اداب یضترم  ضیف  رپ  فک  زا  بیصن  **** روهط بارش  يدش  ایند  ماکخلت ز  وچ 

اداب البرک  نادیهش  باوث  ار  وت  **** بیرغ درم  هکره  تسا  دیهش  تفگ  وچ  یبن 

اداب اضر  یسوم  یلع  تعافش  **** وت يزور  دننک  نابیرغ  رشح  هک  یمد 

اداب ادن  نیا  تنج  کلم  زا  تشوگ  هب  **** بناج ره  ینک ز  تنج  بناج  هب  ور  وچ 

شونب روهط  یم  اروح  فک  زا  ایب و  **** شون یناوج  رد  هدرک  لجا  بارش  يا  هک 

ءاثر رد  دنب  بیکرت  �هرامش 4 - 

وت دادیب  زا  ياو  يدنک  داینب  ار  شیع  **** وت داینب  نیک  تسدادیب و  روج و  زک  کلف  يا 

وت داب  زا  تشکن  شنارود  هک  ینابات  عمش  **** موب کیرات  نیرد  نشور  دشن  یتسه  شتاز 

وت داد  ملظت  لها  دنرب  یم  قلاخ  شیپ  **** دنک قولخم  �هشیر  تملظ  دادیب و  �هشیت 

وت داجیا  قلخ  لاصیتسا  رهب  یئوگ  هدوب  **** داتف لصاتسم  وت  زا  داد  الص  یتسه  ار  هکره 

وت دادما  زا  کیل  دح  زا  دادیب  درب  یم  **** افو بابرا  هب  تبسن  افو  یب  رهد  عبط 

وت دالج  ناهج  ردنا  تسه  هک  تلهم  یب  گرم  **** ریپ انرب و  كدوک و  زا  دادن  نت  کی  تلهم 

وت دابآ  بارخ  رد  ناسکی  هریت  كاخ  هب  دش  **** تشاد ساپ  شدوجو  روجنگ  هک  یجنگ  اجکره 
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نامز سومان  دناوخ  شباجتحا  لامک  زا  **** نامز روجنگ  هک  تمصع  نزخم  جنگ  هصاخ 

ارهز �هرهز  **** ماشتحا نودرگ  يوناب  بسن  یلاع  �هسمش 

یناشاک مشتحم  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 824زکرم  هحفص 69 

http://www.ghaemiyeh.com


مارتحا سیجرب  سیقلب  بسح 

مان هب  تمصع  �هکس  شراگدرورپ  لزا  رد  **** دز هک  رورپ  ناخ  رهد  نایسومان  �هدبز 

ماشم رب  دز  یمن  تفع  تریغ  زا  ار  هیاد  **** دهع دهم  رد  ابص  وا  يوب  هک  تهکن  لگ  ورس 

ماش تخاس  لیابق  رب  ار  یمرخ  شیع و  حبص  **** شیوخ يور  قارف  زا  تمایق  زور  ات  هک  نآ 

ماک خلت  يوب  گشم  دیماان  دارم  یب  **** اقب مک  رمع  هاتوک  تماق  یبوط  ورس 

مارخ ناتسروگ  يوس  بکرم  هنیبوچ  رب  درک  **** نینزان ناک  نیز  تشپ  زا  داتف  نودرگ  سراف 

دنکف اپ  زا  نینچ  نیا  يدنلب  لخن  نامساک  **** دنکف الاب  ملاع  ردنا  لغلغ  متام  گناب 

نیشن رتسکاخ  تشگ  شتآ  وچمه  ردارب  مه  **** نیمز رب  دز  يرورس  جات  رهم  نوچ  ردپ  ره 

نیبگنا نوچ  بل  نآ  خلت  دش  گرم  بارش  زک  **** بان رهز  دش  اه  هریشمه  نت  رد  ناج  �هریش 

نینچ يدنزرف  گرم  دنیب  هک  ردام  نآ  زوس  **** نابز رب  درآ  هماخ  زک  ناهج  رد  دتفا  شتآ 

نیجع دش  لیابق  گشا  زا  هناخمغ  دص  كاخ  **** زارط عمش  نآ  يور  نشور  درک  یم  ات  هناخ 

نیرخآ هاگن  زا  دز  رت  کشخ و  ردنا  شتآ  **** داهن یم  مه  رب  وچ  ترسح  رپ  مشچ  نتفر  تقو 

نیتسآ نامادکاپ  نآ  نوچ  دناشفا  ناهج  رب  **** نامسآ دنام  رت  مشچ  رب  ناشکهک  زا  نیتسآ 

نیقی ار  دوخ  نتفر  سرون  ورس  نآ  نوچ  درک  **** عادولا قارفلا و  روش  يرازاب ز  مرگ 

ناتسوب ددرگ  زبس  ناسین  ربا  ضیف  نوچ ز  **** ناتسود ياک  نخس  نیا  شعادو  ماجنا  دوب 

دیروآ دای  نم  نارود  یئارآ  ناهج  زو  **** دیروآ دای  نم  ناتسب  يزبس  رس  نم و  زا 

دیروآ دای  نم  ناشفا  گشم  دعج  میسن  زا  **** رابغ دناشفا  لبنس  زا  میسن  نوچ  ناتسلگ  رد 

دیروآ دای  نم  ناتف  سگرن  باجح  زا  **** باجح یب  يزاس  هنتف  رد  دوش  نوچ  سگرن  مشچ 

دیروآ دای  نم  ناتسراگن  ورس  یهس  زا  **** زان ناتسراهب  رد  یبوخ  هب  دزان  نوچ  ورس 

لبلب نمچ  رد  لگ  نماد 
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دیروآ دای  نم  ناماد  یکاپ  زا  نم و  زا  **** گشا هب  دیالآ  وچ 

دیروآ دای  نم  ناسحا  ششخب و  اخس و  زا  **** مرگ رازاب  دنک  ار  ششخب  وچ  شهاوخ  �هبذج 

دیروآ دای  نم  نامیپ  نم و  دهع  زا  يزور  **** امش دشاب  مرب  یم  نامیپ  دهع و  نیا  كاخ  هب  نم 

دینش یم  لیابق  زا  فرح  نیا  تفگ و  یم  نخس  نیا  **** دیزگ یم  بل  شنتفر  زا  نامساک  بل  رکش  نآ 

وت راتفر  شوخ  ورس  زا  غیرد  یتفر  لحم  یب  **** وت راسخر  لگ  زا  فیح  ایح  ناتسلگ  ياک 

وت راک  هگنآ  تخاس  یم  ام  راک  لوا  شاک  **** زیت درک  یم  لجا  ریشمش  وت  رهب  رگ  خرچ 

وت رادید  یمورحم  دنک  یم  ام  اب  هچ  نآ  **** درکن رکیپ  هم  وت  اب  یناوج  مایا  گرم 

وت رایسب  ترسح  تسا و  مک  رمع  رب  هیرگ  **** ار هام  مشچ  هک  مجنا  کلف  رد  یئوگ  تسین 

وت راخ  یب  لگ  یگرب  یب  ناتسراخ  هب  ور  **** داهن یم  لوا  هچ  زا  برای  دوب  لگ  رپ  غاب 

وت رازاب  ارچ  دز  مه  رب  جارات  همدص  **** عاتم رپ  یتسه  يالاک  زا  رازاب  دص  دوب 

وت رازلگ  زا  دود  درآرب  هگیب  نینچ  نیاک  **** دوبن زگره  نامگ  نیا  زورفا  شتآ  رهپس  زا 

ار وت  شوغآ  دزاس  رپ  دحل  كاخ  زا  رسکی  **** ار وت  شوپ  بصق  ورس  نفک  رد  هگنآ  دچیپ 

دوب وت  زیگنا  ترسح  نازخ  ماگنه  هچ  نیا  **** دوب وت  زیخ  ون  لخن  زیر  گرب  تقو  هچ  نیا 

دوب وت  زیر  رطم  ربا  یکشخ  تقو  هچ  نیا  **** تشاد دیما  دص  وت  زا  ام  من  یب  رازتشک 

دوب وت  زیوالد  يوم  مخ  رد  لیابق  زک  **** راگزور یئوم  هب  اهلد  نآ  تخیوآ  یتفر و 

دوب وت  زیگنا  تشحو  عادو  رخآ  مد  رد  **** تساخ شیب  تمایق  دص  شتمایق  زک  يزیختسر 

دوب وت  زیمآ  هحون  داب  ریخ  نتفر  تقو  **** داد داب  رب  ام  شیع  ناهج  ردنا  ریخ  هچ  نآ 

نیریش ورسخ  يا  دنک  شیع  خیب  هچ  نآو 
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دوب وت  زیدبش  نوگلگ و  ندیرب  هب  مد  لای و  **** نابل

دوب وت  زیورپ  هک  نآ  اما  داد  نیریش  ناج  **** باوخ دروخ و  كرت  داهرف  نوچ  دنداد  ایوقا 

درب كاپ  دمآ  یلیس  يرمع  تخودنا  نسح  هچ  نآ  و  **** درب كاخ  ریز  هب  یبوخ  ناهج  کی  یتیگ  وت  زا 

نایب نسح  نآ  زا  فیح  لاقم و  نسح  نآ  زا  فیح  **** ناور عبط  نآ  زا  فیح  رینم و  يار  نآ  زا  فیح 

ناهج ردنا  ناهج  ار  وا  شیالآ  یب  نسح  **** تسا هدرپ  نارازه  ریز  رد  هک  تمصع  نآ  زا  فیح 

ناتسوب رد  ناتسوب  شدوب  هک  اهلگ  نآ  يوب  **** سک دینشن  نابغاب  زا  ریغ  هک  تفع  نآ  زا  فیح 

ناتسآ شنیتسآ  فرط  هب  نانامادکاپ  **** تسرد صالخا  دنتفر ز  یم  هک  یکاپ  نآ  زا  فیح 

ناهن اریو  تعلط  دراد  تساوخ  یم  شتریغ  **** زین هینیآ  زا  هک  یبوبحم  نیئآ  نآ  زا  فیح 

نانب زا  ار  نیبتاکلا  مارک  يداتفا  هماخ  **** شا هراظن  تریح  تقو  هک  تروص  نآ  زا  فیح 

ناور ناتسروگ  هب  ناتسراگن  زا  لیجعت  هب  دش  **** لجا ياضاقت  زک  نیراگن  ياپ  نآ  زا  فیح 

راکچ ناتسروگ  كاخ  اب  ار  وت  ناتستهکن  **** راکچ ناج  يا  ار  وت  مافلگ  مادنا  دحل  اب 

غیرد الاب  نآ  دق و  نآ  دحل  شوغآ  ردناو  **** غیرد ابیز  نت  نآ  ورس  لدتعم  يا  كاخ  ریز 

غیرد الهش  سگرن  نآ  تشگ  كاخ  زا  كان  همرس  **** فیح رون  رپ  رکیپ  نآ  درک  روگ  زا  هاگباوخ 

غیرد ارآ  ناهج  يور  نآ  ربق  غارچ  دش  **** سوسف تمیق  نارگ  جنگ  نآ  كاخ  رد  نیفد  دش 

غیرد ادیپان  تشگ  تمصع  جرب  باتفآ  **** يو مان  دتفارب  ملاع  زک  گرم  فوسک  زا 

غیرد اپ  زا  رهپس  شدنکفا  تساخرب  اج  نوچ ز  **** تشهب غاب  زا  هتسر  شدوب  هک  يزیخون  لخن 

غیرد ایوگ  هچنغ  شتشگ  شوماخ  دبا  ات  **** دوب گشر  ار  نالبلب  شلاقم  نسح  رب  هک  نآ 

رد دنام  **** دوب شیب  لیابق  زا  راتسرپ  دص  شدرگ  هکناو 
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غیرد اهنت  نت  یمورحم  نادنز 

میقس شدرک  دبا  ات  تنحم  يایرد  رد  تفر و  **** میتی رد  کی  تشاد  شفیرش  لسن  هجل 

وا يوم  زا  رابغ  یئوجلد  هب  دناشفا  هک  ات  **** وا يور  دزاس  كاپ  یمیتی  درگ  زا  هک  ات 

وا يوخ  اب  یهرمه  جازم و  اب  يراگزاس  **** دنک شزوس  ناج  ياهیجازم  كزان  رد  هک  ات 

وا يوج  هناهب  يوخ  يراک  یلست  رد  **** دنک اهیزاس  هراچ  یئوخدنت  تقو  هک  ات 

وا يوس  یلیفط  ياه  هگن  دزادنا  هک  هگ  **** شیوخ لافطا  ندرک  شزاون  ماگنه  هک  ات 

وا يولهپ  رد  داش  رگید  نالفط  ندید  **** دنکفا یم  ناوج  ریپ و  رب  هیرگ  تبیصم  زا 

وا يوناز  رس  تیلوفط  دهع  رد  هدوس  **** تشگ هودنا  رس  راب  ینیگنس  زک  ياو 

وا يوب  زا  سفن  کی  دریگ  مارآ  شلد  ات  **** دنرب يو  ربق  يوس  یلست  هر  هب  شهگ  هگ 

شوگ هب  دمآ  یم  هموصعم  نآ  لاح  نابز  زا  **** شورس ظافلا  هب  يرادنپ  ربق  نآ  رس  رب 

دینک يرادهگن  وکین  ار  هدرم  ردام  لفط  **** دینک يرای  ناسک  یب  اب  نونک  نم  ناسک  یک 

دینک يراوخمغ  فطل  زا  ناردام  نوچ  شهگ  هگ  **** يردام یب  مغ  الاح  دروخ  یم  شنوخ  هک  نآ 

دینک يرابنارگ  نیا  رکف  هللهبسح  **** نارگ راب  دوب  نالفط  لد  رب  ردام  گرم 

دینک يراوخ  نآ  عفر  دیروآ و  دای  نم  ردق  **** دننک يراوخ  نم  لفط  اب  امش  نازیزع  نوچ 

دینک يرازآ  كدوک  زا  رذح  ناراکوکن  يا  **** رتب يرازآ  تسین  یمیتی  زا  ار  ناکدوک 

دینک يراز  نآ  رد  شراز  لد  اب  یقافتا  **** دنک يراز  یسک  یب  رب  ناسک  یب  میتی  نوچ 

دینک يرابنوخ  هدید  زا  يزیر و  شتآ  مد  زا  **** وا ياه  یمیتی  رب  يراز  هآ و  لحم  رد 

يو ناج  امش و  ناج  نامز  نیا  ردام  تفر  **** يو ناماس  �هیام  تیاغ  هب  ات  ردام  دوب 

داب رونرپ  شدقرم  دش  رگا  رون  یب  شدنسم  **** داب روشحم  اسنلاریخ  اب  هموصعم  نآ  برای 

رس ات  اپ  وا ز  **** تشهب کیدزن  هب  ندروآ  شتآ  نامرف  تسین 
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داب رود  يو  زا  شتآ  تسا  تشهب 

داب روگ  نارازه  دص  غارچ  شرونرپ  مسج  **** یگیاسمه وترپ  زا  ماع  ناتسرازم  رد 

داب روطسم  وا  ناش  رد  ترفغم  زا  یتیآ  **** دنک نارفغ  یپ  زک  كرحت  ره  تمحر  کلک 

داب روح  نیتسآ  بور  ناتسآ  شنانج  رد  **** دوب هام  باتفآ و  سوب  نیتسآ  شناهج  رد 

داب رورسم  شلد  ادرف  نیع  روح  لاصو  زا  **** تشگ مومغم  رگا  زورما  شیوخ  موق و  قارف  زا 

داب روکذم  دبا  ات  لفاحم  رد  شریخ  رکذ  **** هریخ نآ  ریخ  ناسحا  اب  تفر  نوچ  ناهج  زا 

نک هللا  لوسر  زا  عفشت  الاح  وا  رهب  **** نک هاتوک  نخس  ینالوط  هصق  دش  مشتحم 

ءانثلاو هیحتلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ماما  هیثرم  یف  هلو  �هرامش 5 - 

تساجک تزوس  نامسآ  هآ  درد  یب  لد  يا  **** تسالبرک تشد  مان  ار  البرپ  نیمز  نیا 

تساکب ماگنه  هدید  يو  ناغف  تقو  نابز  يا  **** تسا هنشت  بل  دیس  هاگلتق  نابایب  نیا 

تساور ددرگ  هیس  ملاع  ام  هآ  دود  رگ ز  **** رثا نامولظم  هآ  زا  زونه  دراد  اضف  نیا 

تساه همیخ  شدرگ  زورما  ام  گشا  بابح  زک  **** تیب لها  هاگ  همیخ  يزور  تسا  هدوب  ناکم  نیا 

تسارچ نافوط  یب  باقرغ  نیرد  ام  گشا  رحب  **** قرغ هتشگ  يراز  هب  اجنیا  نیسح  رمع  یتشک 

تسامن هر  ار  ناهرمگ  شزورف  یتیگ  وترپ  **** رودو کیدزن  زک  رون  رپ  �هبق  کنیا 

تساپ ریز  رد  نایناحور  رپهش  ار  ناریاز  **** لصتم يو  رد  هک  ترضح  ریاح  کنیا 

تساجتلم ار  نایبورک  ءاجلم و  ار  نایسدق  **** فرش زع و  زا  هک  سدقا  �هدس  کنیا 

تساهب یب  رهوگ  رد و  نارازه  دص  اب  وا  شیپ  **** کلف قودنص  هک  رونا  دقرم  کنیا 

تساکتم مظعا  شرع  ار  شرد  بور  ناتساک  **** ریرس الاو  ورسخ  هاگ  هیکت  کنیا 

تساتود نودرگ  تماق  شدنلب  لخن  مغ  زک  **** لوسر ناتسلگ  ورس  لگ  ریز  کنیا 

تسابقا روح  نهاریپ  لگ  وچ  وا  تسکش  زک  **** لوتب غاب  نبلگ  نوخ  رد  هتفخ  کنیا 
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تسادج رکیپ  زا  رس  نایرع  نت  اب  شعمش  وچمه  **** متس غیت  زک  تسا  راربا  مشچ  غارچ  نیا 

زک تسارهز  �هنیس  رورس  نیا 
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تسالب بوکدگل  وس  ره  زا  شملع  رپ  �هنیس  **** روتس مس 

تسافج غیت  هدرزآ  سنا  نب  نانس  زک  **** تسا یلع  نب  نیسح  ربمغیپ  ناج  سینا  نیا 

تسالبرک تشد  هب  روای  یب  هداتفا  روتس  زک  **** تسهلادبع ابا  لد  بحاص  زیزع  نیا 

تساقب ماج  رد  رهز  شراگزور  سورع  زک  **** تسارس یب  یصو  رثوک  یقاس  بیبح  نیا 

تسایلوا قرف  جات  تیالو  هاش  بیان  **** تسا هتفخ  نوخ  رد  هک  رتخادنلب  زارفارس  نیا 

تساتفال راوسهش  نادرم  هاش  نیشناج  **** تسا هداتفا  نیز  تشپ  زک  نیزگ  ورس  یهس  نیا 

تسایصوا غارچ  مشچ و  یلع  نیعلاهرق  **** تسا طبهم  شنیمز  نیاک  تعلط  هدنخرف  هم  نیا 

تساتا له  رادجات  نید  هش  جاتلاهرد  **** تسنزخم شماقم  نیاک  رهوگ  هدنشخر  رد  نیا 

تسامنا رادمان  ینم  تناراکماک  **** نینمؤملاریما قح  یلو  مارآ  لد  نیا 

تسایقتا ياوشیپ  نید  روشک  هاشداپ  **** نیقتملا ماما  ردیح  ترتع  نیزگ  نیا 

تسا یضترم  مشچ  رون  قرف  نوخ  زا  گنر  هلال  **** شرونا شرف  هک  هن  تمرح  هب  دهشم  نیرد  اپ 

تساترسحاو نابز  رب  ار  نانمشد  فسات  زک  **** ياو ياو  دیرگن  ترسح  نیزا  مشچ  رگ  ار  تسود 

تسازع بحاص  زا  یمرگ  ار  تیزعت  يرآ  يرآ  **** دنشتآ رد  یبن  هآ  کلم ز  نج و  مدرم و 

تسابع لآ  تیار  نارود  شود  زا  نوگنرس  **** کلف ماب  رب  هک  رهاظ  قفش  زا  ماش  دوش  یم 

تسام کشا  لفط  گنرمه  مغ  ماش  رد  دوخ  دهم  **** خرس هدرک  نوگلگ  گشا  زا  رهپس  رب  میرم  لفط 

تسافق رد  ار  وا  شتاک  یبآ  دیراد  هگن  وگ  **** بآ دنتسب  یلع  دور  رب  هک  یناراسکاخ 

تساطخ يوهآ  مشچ  شناگس  ياج  نیرتمک  **** فرش زک  يریش  ياوام  ناهبور  زا  تشگ  هریت 

تسامن یتیگ  هنییآ  نیا  تشخ  ره  افص  زک  **** ناج مشچ  اشگب  تسا  لصو  �هبعک  اجنیا  لد  يا 

تسا رس  تنج  نیا  بوراج  نایروح  نیتساک  **** يا هن  لقاع  رگا  رذگم  ناشک  نماد  مرح  نیز 

تساعد زا  تباجا  مشچ  ار  هلاس  دص  رفاک  **** شا هبق  ریز  هک  رگنب  هگراب  نیا  �هبتر 
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مدنوادخ زا  **** ما هدنام  نایصع  رفک  رد  نیملسملاذالم  ای 
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تساطع مشچ  تمحر و  دیما 

تسالص کناب  رب  شوگ  مراگزرمآ  رد  زو  **** مهگرد ناگدنار  زا  نینمؤملاریما  ای 

تساضر دیما  يدونشخ و  مشچ  ملوسر  زو  **** متما نایصاع  زا  نیقتملا  ماما  ای 

تسایربک میرح  رد  مدارم  یهاوخ  رد  وت  زو  **** ما هتشگ  ریابک  قرغ  نیبنذملازعم  ای 

تسافطصم تدج  شیپ  تعافش  مدوصقم  وت  زو  **** ددع زا  تسنورب  ممرج  نیمرجملا  عیفش  ای 

تسازج زور  رد  هصاخ  تیامح  مبولطم  وت  زو  **** ما هدروآ  هانپ  اجنیا  نیفئاخلا  ناما  ای 

تساخس رحب  بلرب  نایوپ  هرطق  کی  یپ  زا  **** مرک ربا  �هنشت  کنیا  هللادبعابا  ای 

تساون گرب و  یب  هداتسا  زاین  زجع و  رد  رب  **** مشتحم تناتسآ  يادگ  هللا  یلو  ای 

تسا ارستلود  نیا  رد  ور  شزارد  رود و  هر  زو  **** تسا هدنک  رب  لد  وت  رهب  نطو  زک  دش  یتدم 

تساعدم ار  وا  هچ  نآ  لصاح  تسوت  لوبق  زو  **** نامسآ رب  اعد  تسد  یگدنامرد  زا  دراد 

تساطخ شخر  بکار  هانگ و  مزب  سلاج  **** ریما يا  دنچ  ره  تسود  نایصع  سفن  ياوه  زا 

تساور یناشفیب  شناماد  رگ ز  نایصع  درگ  **** تسا هدیدرگ  البرک  تشد  دولآ  رابغ  نوچ 

ع)  ) بلاطیبا نب  یلع  نینمؤملاریما  تبقنم  رد  �هرامش 6 - 

نید نادیم  سراف  ربمیپ  ملع  ثراو  **** نیملاعلا بر  رارسا  ملاع  يا  مالسلا 

نیمالا حور  نیتسآ  فرطب  تیور  ناتسآ  **** مالسلاراد ار  قلخ  تهاگراب  يا  مالسلا 

نیمز جنگ  ار  قلخ  ندیرخ  تنج  یپ  زا  **** كاخ ریز  تزاون  ریاز  رکیپ  يا  مالسلا 

نیصح نصح  دحراچ  زا  ار  مالسا  �هلبق  **** هدمآ تغیت  راوید  نهآ  يا  مالسلا 

نیرخآ ياوشیپ  نیلوا و  يادتقم  **** نامز رخآ  ربمغیپ  بیان  يا  مالسلا 

نینمؤملاریما قلطم  بلاغ  قح  رصان  **** رب رحب و  ماما  رد  ردژا  ریگ  ربیخ  هاش 

نیبم نآرق  صن  زا  نیشناج  ار  یفطصم  **** لسر ناطلس  بصن  زا  هاشداپ  ار  نید  کلم 
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نیتملا لبح  ار  هللا  لاجر  ترهم  �هتشر  **** رفظ نکر  ار  هللا  لوسر  تنوع  يوزاب 

نیکم تلصف  الب  دناد  یفطصم  ناکم  رد  **** مالک لصف  زا  یلضف  دناوخ  وت  باب  رد  هک  ره 

نیمز کشر  زا  هرهچ  رب  مغ  درگ  نامیتی  نوچ  **** نامسآ دراد  هدیدرگ  بقل  ات  تبارتوب 

گس نوچ 
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نیچ يوهآ  دوخ  مشچ  ياه  هدرپ  دنارتسگ  **** وا هار  رد  نیمز  رب  اپ  دهن  تیوک 

نیط ءام و  جازتما  تروص  تسب  یم  یک  هنرو  **** وت كاپ  رون  تشگ  مدآ  ریمخت  �هیام 

نیگن شقن  ار  وت  مهیدیا  قوف  صن  تخاس  **** وت تشگنا  رد  درک  هللادی  ار  متاخ  هک  نآ 

نیشنالاب ره  تسد  الاب  هداد  اج  تدزیا  **** دوب هللا  لوسر  مع  نبا  هک  یهلادی  نوچ 

دوب هللا  لوسر  مه  دشاب  شاتمه  یسک  رگ  **** دوب هللا  لوسر  مع  نبا  هک  ار  هللادی  نآ 

سپ هدنکفا  ار  برق  طاسب  ناراکشیپ  **** سک وت  رب  یشیپ  هتفرگن  رشبلاریخ  زج  هب  يا 

سر دایرف  ار  مولظم  نک  داینب  ار  ملظ  **** تفاکش كرات  ار  هنتفرس  نکش  رگشل  ار  هنتف 

سمتلم ینابساپ  تهاگراب  رد  ار  شرع  **** سامتلا ینابساپ  تناتسآ  رب  ار  خرچ 

سگم دزاس  نابیاس  تزع  ار ز  اقنع  لاب  **** وت فطل  زابهاش  يزاون  رتهک  دنک  رگ 

سخ وچ  دیآ  راوخ  راصبالاولا  مشچ  رد  هردس  **** وت رهق  یناتس  تزع  نارتهم  زا  دنک  رو 

سدع تشم  نالئاس  شیپ  هک  دزیر  نانچ  نآ  **** نالئاس رانک  رد  درمز  لعل و  تتمه 

سب دنیوگ  یمن  تدوج  هشیدنا  نانزاخ ز  **** تنزخم زا  رگا  دنشخب  یم  جنگ  دص  نامداخ 

سرم نیمیس  اب  قوط  نیرز  هدروآ  شکشیپ  **** وت بلک  رهب  هلاهو  ناشکهک  زا  نامسآ 

سفق رد  دجنگن  يزابناج  قوش  زا  حور  غرم  **** دش يوج  ترصن  نادرگ  یلدرپ  زا  نیک  زور 

سرج نوچ  ار  نانت  نیئور  دبلاک  رد  دپت  لد  **** وت راد  يرامع  ددنب  رتش  رب  یتسه  راب 

سفن کیپ  دنک  مگ  تشیپ  نتشگ ز  رب  هار  **** بالقنا رابغ  دزیخرب  هنتف  موجه  زا 

سپ شیپ و  زا  رفظ  حتف و  رگشل  کیالم  زو  **** نورب یئآدرف  راورفظم  دوخ  هاپس  زا 

سوه تبرح  �هراظن  ار  شرع  نالماح  **** دوش ادعا  رگشل  رب  يوش  نوچ  روآ  هلمح 

سرفرب سراف  تبرض ز  دسر  یتسدربز  زو  **** ورف يرآ  غیت  تسد و  نوچ  ناشکندرگ  رس  رب 

راقفلاوذالا فیسال  نامسآ  نانکاس  **** راگزور لها  دنیوگ  یلع  الا  یتفال 
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ربمغیپ هک  يا 

یناشاک مشتحم  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 824زکرم  هحفص 81 

http://www.ghaemiyeh.com


هتفای رگید  جارعم  نامسآ  تناتسآ  ز  **** هتفای رترب  شرع  زا  ماقم 

هتفایرد يذلا  ناحبس  رارسا  یفطصم  **** ادخ زا  نیسوق  باق و  ماقم  زا  تفطل  هب  مه 

هتفای رطعم  ناج  ماشم  یحوا  اب  هاش  **** سفن ره  یحوام  ناتسلگ  زا  تیوب  هب  مه 

هتفای رونا  دیشروخ  �همشچ  ار  دوخ  مشچ  **** مشچ هدرک  باکر  يزارفارس  نیع  زک  خرچ 

هتفای رز  رب  هکس  ار  دوخ  لابقا  دبا  ات  **** ناشن تشخر  مس  لعن  زا  هدید  خر  رب  هک  هم 

هتفای رویز  قرغ  ار  نیمز  يور  نآ  زا  خرچ  **** تسا تلود  رهپس  دیشروخ  هک  تگنربش  لعن 

هتفای رد  ار  وت  هر  زا  لیئربج  هدیسر  نوچ  **** بویغلا مالع  کیدزن  زا  ملع  رهش  دزن 

هتفای ربش  ریبش و  رهوگ  تبسن  رهب  **** یبن غاب  زا  هتشگ  رمثم  هک  تدنویپ  لخن 

هتفای روآ  هلمح  نوچ  ار  وت  نمشد  رس  رب  **** نیمز رواگ  رب  هدروآ  محر  كالفا  لماح 

هتفای رپهش  داب  زا  يا  هدروخ  ناگوچ  يوگ  **** ار خرچ  يوگ  زاورپ  هگ  تردق  ریاط 

هتفای رتنوزف  ینامیلس  هاج  زا  هیاد  **** درمن تهار  رد  هتفر  يروم  ياپ  ریز  هک  نآ 

هتفای رخسم  ار  امیظع  ارجا  روشک  **** راک هب  تعاس  کی  هدوب  تیارب  زا  دزم  یب  هک  نآ 

هتفای رز  یتشک  تصاخ  يایرد  فک  زا  **** هتشاد تشیپ  هک  ره  یئادگ  نیبوچ  �هساک 

هتفای رمخم  مدآ  لگ  اب  تردق  تسد  **** راو هیاپ  ار  تهگرد  رون  تسا  ردق  هچ  هو 

برع مدآ  رگا  دوب  یم  يدمآ  یم  نامسآ  ز  **** ببس ار  تروهظ  لگ  بآ و  يدوبعم و  رون 

یفطصم ناج  وت  ناناج  ار  دوبعم  یفطصم  **** یفطصم ناور  حور  تسدقا  دوجو  يا 

یفطصم نابز  زا  ینم  تنا  غلب  دعب  **** تشذگ نوچ  دزیا  داد  تبیصن  مه  توبن  رگ 

یفطصم نامدود  رد  توترپ  زا  غارچ  دص  **** تسا هتشگ  نشور  هک  یمجن  نآ  تلود  رهپس  رب 

یفطصم ناتسوب  ردنا  تنج  ياه  هویم  **** تسوت دنویپ  زا  هک  یلخن  نآ  تمصع  ضایر  رد 

تشگ رپ  دعس  موجن  زا  **** ماقم دراد  نوچ  هرجح  نورد  ار  نید  �هسمش 
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یفطصم نامسآ 

یفطصم ناتسآ  دیسوبن  تیاپ  رد  هدجس  **** درکن ملاع  رد  هک  نآ  رد  ار  ملع  رهش  وت  يا 

یفطصم نابیاس  دمآ  هنتف  باتفا  ز  **** شرع قاس  رد  دنز  یم  ولهپ  هک  تغیت  �هیاس 

یفطصم ناکم  ردنا  نیکم  دش  سک  ره  وت  زج  **** ناشن تیهولا  ياوعد  نوعرف  زا  داد 

یفطصم ناش  ار ز  تناش  درک  ناوتن  قرف  **** نایم رد  توبن  ناش  تمرح  دشابن  رگ 

یفطصم نامز  رد  ناسح  هک  نم  منانچ  نآ  **** وت حدم  رد  نامز  نیا  میوگ  هک  ات  مشاب  هک  نم 

یفطصم نادناخ  رد  یلع  مان  تسه  **** تیحادم تلود  زک  یلو  مراد  نامگ  نیا 

یفطصم نا  وت و  فطل  دوش  ملاح  لماش  **** رگا دوبن  بجع  مراد  نم  هک  یلاح  نینچ  اب 

یفطصم ناهد  بآ  یگزات ز  ار  تسگرن  **** داد هک  یئانیب  هب  میوس  نکف  یمشچ  �هشوگ 

یفطصم ناج  هب  نک  مبیرغ  ناج  رب  محر  **** تسیا هراوآ  بیرغ  شیاسآ  میلقا  زا  مناج 

نم يور  ینیب  هن  مد  نآ  رگا  نم  ناج  ياو  **** نم يور  اهاش  تسوت  يوس  هب  رخآ  مد  ات 

نینمؤملاریما ای  تیافطصم  ناوخ  انث  يو  **** نینمؤملاریما ای  تیانث  قح  مالس  يا 

نینمؤملاریما ای  تیاخس  روشنم  رهم  **** تسا هتشگ  لیاس  هب  يداد  يرتشگنا  عوکر  رد 

نینمؤملاریما ای  تیارو  یشخب  رس  سوک  **** دزن سک  اما  یشخب  رز  هکس  دز  یخس  دص 

نینمؤملاریما ای  تیادخ  اب  يزار  هدوب  **** زامن رد  هگ  ره  هتسهآ  کلم  حیبست  هتشگ 

نینمؤملاریما ای  تیاطع  لظ  �هشوگ  **** وا زا  دبات  رگا  رزرپ  دوش  نودرگ  نماد 

نینمؤملاریما ای  تیار  وچ  دزارفا  تیار  **** باوص هار  دوش  نشور  مد  حبص  نوچ  تسار 

نینمؤملاریما ای  تیاول  هام  �هجنپ  **** يار دیشروخ  �هجنپرس  رد  دنکفا  مزر  زور 

نینمؤملاریما ای  تیاهتنم  یب  تعفر  **** داد جوا  ياهتنا  دوخ  �هیاپ  زا  ار  هردص 

نینمؤملاریما ای  تیارس  شرف  ات  شرع  **** هابتشا شابل  دشوپ  یم  مهو  مشچ  هب  هگ 
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نینمؤملاریما ای  تیایربک  هاگراب  **** اپب دراد  ار  شرع  نوتس  نظ  مکح  هب  هگ 

رهم ددرگنرب  ترما  هب  نوچ 
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نینمؤملاریما ای  تیارب  نودرگ  شدرگ  **** تسه هک  برغم  زا 

نینمؤملاریما ای  تیالو  لبح  رد  تسد  **** رگید حتف  رب  حتف  تیال  تسد و  زا  تفای 

نینمؤملاریما ای  تیاقل  دنموزرآ  **** تسه دنویپ  درب  یم  نت  زا  هک  تلاح  نآ  رد  ناج 

نینمؤملاریما ای  تیاج  تساجناک  ناج  سنا و  **** دنهد تیاج  ینک  یندا  وا  تخترب  ناکم  رگ 

ار وت  رادقم  دنناد  يوس  ام  قوف  دح  **** ار وت  رایعم  دنرآ  تسد  هب  رگ  ناسانش  قح 

تسامش نامرف  موکحم  ادخ  مکح  عبات  **** تسامش ناوید  هب  مئاق  اضق  ناوید  هک  يا 

تسامش نابیرگ  علطم  ار  دیشروخ  �هجنپ  **** میلک بیج  زا  علاط  دش  هم  هچ  اضیب  دی  رگ 

تسامش ناکرا  ینکر ز  ایربک  میرح  رد  **** شرع ناکرا  دنمیاق  وا  یتشپ  زک  نوتس  نآ 

تسامش نادیم  يوگ  تردق  ناگوچ  زا  شدرگ  **** لصتم دراد  هک  يراگنز  يوگ  تمادن  نیا 

تسامش ناوخ  زا  هزیر  کی  هدنام  نآ  �هیام  **** دنا هدرک  ملاع  ود  رب  تمسق  هک  اریزو  ناوخ 

تسامش نابدر  بوچ  یسوم  تسد  رد  اصع  نوچ  **** ناهن دراد  اقب  جنگ  ودع  زک  ییاهدژا 

تسامش ناویا  ماب  رب  مرح  ساپ  یپ  زا  **** یمرحم لامک  زک  ناویک  تسریپ  �هدنب 

تسامش ناتسبد  لفط  نیسپاو  اناد  شیپ  **** ملق حول و  دسر  یم  شلیفط  زک  لوا  لقع 

تسامش ناوید  هب  وا  عوجر  يور  نوچ  کین  **** نیمکاحلاریخ ناوید  رب  تسیراک  ار  هکره 

تسامش نامرد  جاتحم  نینچ  نیا  دنمدرد  **** یئوت منامرد  هک  منایصع  درد  ضیرم  نم 

تسامش ناسحا  هب  ممشچ  نوچ  تسین  منابز  رب  **** یکی اما  نودرگ  زا  مراد  تیاکش  دص 

تسامش نایادگ  زک  سب  نیا  تمشح  ار  مشتحم  **** مشتحم يادگ  يرهش  کلف  رود  نیرد  رگ 

نتشاد ناهنپ  تسا  رفک  نینچ  نارود  هب  نیو  **** نتشاد نامیا  تسوت  تاذ  هب  اهاش  نم  نید 

مان �هبعک  ار  تا  هضور  میا و  هلبق  ار  تهگرد  **** ماقم ینعم  ملاع  رد  رگد  ياج  ار  وت  يا 

مارتحا فاق  ياقنع  فرش  زا  تحور  غرم  **** فرش نودرگ  رد  ترون  فجن  جنگ  ترکیپ 
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ناریاز رد  نیرب  ام 
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مالک لصا  سب  تسنآ و  ام  ناز  ربکا  جح  **** تسه میلصا و  �هبعک 

مارحلا تیب  زا  مک  یئوم  رس  تمرح  رد  تسین  **** مرحلا تیب  نیا  میوگ  دشابن  عنام  یکی  رگ 

مالسلاراد �هصرع  رسارس  نیکمت  زا  دشاب  **** تلزنم ار  ناتسود  یشخب  رجا  ردق  هب  رگ 

ماقتنا غیت  رابج  دبا  ات  فک  زا  دهنن  **** دوب هک  يرادقم  هب  یشاب  مقتنم  ادعا  رو ز 

ماین رد  ار  ازج  غیت  دنک  یناحبس  رهق  **** دننک یماح  ازج  زور  ار  وت  رگ  نایصع  لها 

مامت ار  خزود  ياهرد  ادخ  تمحر  زا  ددنب  **** يرد ناراک  هنگ  رب  تعافش  زا  یئاشگ  رگ 

ماکز دیاشگب  ماک  رگ  لجا  کیپ  رب  ياو  **** توم ماغیپ  زا  یهاوخ  نمیا  رسکی  رگ  ار  قلخ 

مایق ار  تمایق  عقاو  لحم  زا  شیپ  دوش  رگ  **** دیعب دوبن  ینک  تعرس  رگا  مصخ  يازج  رد 

ماظن مظن  قح  دییات  رد  داد  یناوت  یم  **** نیزا شیب  ار  نید  کلم  اهاشداپ  اهانپ  نید 

مار تسین  تغارف  غرم  لد  لها  اب  نامز  کی  **** تسا هدرتسگ  الب  ماد  نامز  دایص  هک  سب 

مارح شیاسآ  بهذم  ینیسح  ناگرزب  رب  **** قارع رد  فلاخم  تسد  زا  تسه  میوگ  تسار 

ماخ يادوس  دص  مالسا  تفخ  يارب  زا  **** دنا هتخپ  توادع  ضغب  شتآ  زا  رفک  لها 

نینمؤملاریما ایار  نانمؤم  نک  يروای  **** نید لها  ناشیز  دنرآ  یم  وت  شیپ  يرواد 

ءانثلاو هیحتلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  نماض  نماث  ماما  حدم  رد  دنب  بیکرت  �هرامش 7 - 

دارم گنخ  رب  گنت  تمیزع  گنت  دوش  ات  **** دایدزا رد  ششک  نیا  داب  نانع  مقوش  دشک  یم 

داب شود  رب  دهن  شبنج  نارگ  كاخ  جدوه  **** وا هک  مهاگآ  هبذج  ناز  يا  هداتفا  نم  وچ  رگ 

داهن دناوتن  هقان  رب  نابراس  يرامع  نیاک  **** راذگ مزاب  وا  لیم  روز  هب  شک  يرامع  يا 

داشگ دناوتن  تسد  کی  نم  راک  زا  هرگ  نیاک  **** نکف مهار  رد  تخب و  يا  وش  رای  هجوت  اب 

دادتشا ردنا  مقوش  دایدزا و  ردنا  مفعض  **** تسه هک  نم  از  نوکس  ین  تسا و  نکمم  كرحت  ین 

زا **** کلف يا  تسا  دامتعا  یب  تیشمت  یب  نوچ  دنچ 
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داهتجا تخب  زا  دادمتسا و  نم  زا  دادما  وت 

داعم زور  عفاش  میحج و  زوس  عفاد  **** لیبسلس شخب  هحشر  لیبس  رد  يداو  هچ  رد 

اضرلا یسوم  هیرذ  فرشا  رفعج  طبس  **** یضترم یمس  ینعی  اضترا  تخت  هاش 

نیمتشه ماما  رتخا  نیمتفه  شخب  رون  **** نید داد و  نامسآ  لاوز  یب  باتفآ 

نیبجوا نایجاح  ياپ  كاخ  رب  نارورس  **** شرد فوط  تصخر  يارب  زا  دنیاس  هک  نآ 

نیتسآ ار  وا  نابور  ناتسآ  ناهاشداپ  **** نامز رخآ  نماد  ات  فرش  زا  دنسوب  هک  نآ 

نیبتاکلا مارک  تسد  رد  هماخ  دبنجب  رگ  **** بجع وا  ناتسود  هانگ  ریرحت  تقو 

نیرع ریش  نوچ  تسجاج  زا  هدرپ  شقن  ریش  **** تفگ هللا  نذا  هب  مق  نوچ  نارحاس  عفد  رهب 

نیز ریز  رد  نامسآ  کنخ  تشپ  مئاد  تسه  **** وا هار  رد  نارئاز  راک  هب  دیآ  راک  هب  ات 

نیمز رب  ار  نامسآ  تسا  نامسآ  ات  نیمز  زا  **** تسا نفدم  دهش  كاخ  شک  نیفد  جنگ  نآ  کشر 

نابساپ ربکا  سومان  تمظعا  بانج  رب  **** ناتسآ مظعا  شرع  ار  تا  هبعک  مظعم  يا 

تخاس وت  ماع  تمحر  زا  نارماک  ار  ترفغم  **** تخاس وت  مادخ  یعس  زا  نایصاع  راک  هک  نآ 

تخاس وت  مایا  رد  ناراک  هنگ  راک  رتشیب  **** ادخ اما  دوبن  مک  تعافش  مایا  لوط 

تخاس وت  مان  ار  شیوخ  ياه  مان  نیرترب  **** قح هک  ار  تمان  تاقولخم  کلس  رد  مرب  نوچ 

تخاس وت  مادقا  كاخ  زا  دنب  هلیح  ار  شرسفا  **** شرع میظعت  رد  مادقا  دنلب  تخب  نوچ  درک 

تخاس وت  ماب  هفرش  رون  نشور ز  دوخ  يور  **** رس درک  نوریب  وچ  رواخ  �هفرغ  زا  باتفآ 

تخاس وت  ماعنا  ناوخ  راوخ  هزیر  ار  ناج  سنا و  **** صاخ فطل  زا  دشک  یم  يزور  ماع  ناوخ  هک  نآ 

تخاس وت  مامت  هب  اما  مامت  شرافغ  فطل  **** لزا زا  دنکفا  وفع  يانب  حرط  ترفغم 

وت هاگرد  رب  راک  رد  قح  هتسب  ار  ترفغم  **** وت هاوخ  تعافش  تاذ  يراک  یلست  رد 

�هبذج زا  نایصاع  **** تشهب يور  زا  شک  عقرب  تتمحر  میسن  يا 
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تشهب يوس  ناور  تفطل 

تشهب يوب  دونشن  مه  ترفغم  میسن  زا  **** دوجو تارذ  دیان ز  ار  هک  ره  ترهم  يوب 

تشهب يوزارت  مه  دشاب  هک  دشاب  یخزود  **** وت بح  شدنهن  نازیم  رد  هک  رفاک  نآ  ياج 

تشهب يوج  بل  رب  دزاسن  رت  بل  سک  چیه  **** مهبر مهیقس  ماج  تفک  رد  دشابن  رگ 

تشهب يولهپ  هب  ولهپ  دنز  يزورفا  لد  رد  **** دهن خزود  يرادبناج  هب  لد  رگ  تتمحر 

تشهب يوک  رس  فوط  زا  هتوک  میاپ  دوب  **** ناهج نادنلب  تمه  هش  يا  حدم  نیا  زا  شیپ 

تشهب يوربا  هتسویپ  شکلد  نایروح  **** دننک یم  تراشا  دوخ  يوس  هتسویپ  میلاح 

منک اهیف  ام  ایند و  رب  تشپ  تنج  هب  ور  **** منک اج  تناتسآ  رد  میآ و  ات  وک  تخب 

يرکاچ لغش  هب  نیا  زان  ترد  رب  زاین  یب  **** يرورس ریرس  ناهاش  وت  نایادگ  يا 

يرواخ شخب  رون  شفرد  نیرز  ورسخ  **** بورکاخ ار  تا  هضور  ناشفارز  بوراج  هب  يو 

يرواد تیالو  کلم  رد  داد  نوچ  ترواد  **** اه هکس  زا  دندز  رت  نایامن  تمکح  �هکس 

يرترب تماما  رب  توبن  مکح  بصنم  **** تفای هک  رخآ  تشگ  روصنم  ملع  نید  هر  رد 

يربمغیپ �هبتر  اب  شدنیب  یم  نانعمه  **** لقع هک  شخر  رب  تستسب  نیز  هنرو  تماما  نیو 

يرورپ نید  هر  رد  تناربمغیپ  زا  لمکا  **** یمتفگ يدرکن  ملال  يدمحا  لامک  رگ 

يرپ روح و  مدرم  اب  کلم  فانصا  �هلمج  **** تتبرت فاوط  تبرغ  رد  هدرک  تیوب  هب  يا 

نم يور  رب  هنم  در  تسد  هتبسح هللا  **** نم يوج  تصرف  تخب  دناسر  تبون  نم  هب  نوچ 

همه نامیا  دقن  تمان  شقن  زا  راد  هکس  **** همه نامیپ  وت  اب  تعیب  قدص  زا  تسرد  يا 

همه نامرد  درک  دناوت  یم  تعافش  کی  **** وت اما ز  راز  تسا  نایصع  نارامیب  لاح 

همه ناتسب  رس ز  درآرب  يدازآ  لخن  **** ناگدنب رب  اطع  ربا  يا  يزیر  رگ  يا  هحشر 

همه نابهگن  تظفح  نامسا  نیمز و  رد  **** تسه هک  ور  نآز  کلم  سنا و  زا  تفآ  دزیرگ  یم 
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رد تمحر  گنس 
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همه نایصع  هوک  رت  کبس  یهاک  زا  دیآ  **** یهن نوچ  تعافش  يوزارت 

همه نازیم  نیهاش  دنک  مخ  تقاط  تشپ  **** هانگ راب  زا  هک  اهاش  نک  تسار  هگ  نآ  مراک 

همه ناج  نم و  ناج  تدقرم  يادف  يا  **** دناشف مهاوخ  ناج  رونرپ  دقرم  نآ  دق  رب 

راک هچ  شناج  اب  تسوت  رهم  یقاب  دبا  ات  **** راثن دزاس  یم  وت  هار  رد  شیوخ  ناج  هکره 

دنک ینابر  رهق  زا  شیوخ  لظ  رد  شنمیا  **** دنک یناب  ار  شیوخ  توفع  هک  ره  هانگ  رد 

دنک ینامیلس  کلم  هشنهاش  شدزیا  **** لیلذ روم  تردرب  يروبع  رجا  را  دهاوخ 

دنک ینابناهج  كرت  تینابرد  یپ  زک  **** هشداپ ره  دور  ینابرد  هب  شنابناهج  دص 

دنک ینارون  حبص  راک  شیناملظ  ماش  **** باتفآ ياج  هب  ار  تریمض  ملاع  دنک  رگ 

دنک یناسنا  مهف  یک  نآ  كاردا  رد  لخد  **** طیحم یناحبس  ملع  زج  ار  وت  هنک  نوچ  تسین 

دنک ینادان  هب  لوا  فارتعا  لوا  لقع  **** لوقع رب  لئاسم  رد  يرامگ  رگ  ار  تشناد 

دنک ینار  نخس  رترب  نیز  وت  فاصوا  ردناک  **** ینم میب  زک  شخر  نآ  درکن  نیز  فئاخ  لقع 

يربمغیپ جدوه  اب  ار  وت  ناش  لمحم  **** يرس دوخ  زا  دتسب  هقان  کی  رب  تفر و  لد  رب  مهو 

امش ياوام  شرف  رظنم  هنیز  هن  نیا  شرع  **** امش ياج  نامسآ  تفه  رب  هتسج  قوفت  يا 

امش ياسرف  شرع  شخر  لعن  ناشن  زا  **** موجنرپ یسرک  دننام  دش  زین  سلطا  خرچ 

امش يالوت  سوک  دنز  یم  نارود  هنرگ  **** ناشکهک لاود  نودرگ  مخ  نیبورام  تسیچ 

امش ياپ  فک  كاخ  کلف  مشچ  �هدرپ  **** درب كالفا  رب  هک  سب  دص  یکی  دش  نودرگ  رون 

امش يارغط  فوقوم  اضق  نامرف  طخ  **** تسا هکس  یب  رز  نوچ  يروصق  یب  دوجو  اب 

امش يادرف  هاوخ  رد  ارم  زورما  مرج  **** نیقفاخ باوث  گنس  مه  تخاس  دناوت  یم 

امش يانمت  تسم  لجا  ماش  دوب  رگ  **** يا هدولآ  رامخ  رد  دشابن  مه  رشحم  حبص 

یم تسم  شدزیا  **** كان هشن  یم  نیزا  دباوخ  دحل  كاخ  رد  هکره 
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كاخ دزیگنارب ز  نارفغ 

ار وت  راک  هشیدنا  راکچ  ام  سایق  اب  **** ار وت  راگرپ  هرطق  کی  کلف  هن  طیحم  يا 

ار وت  رادقم  راب  یئامزآ  روز  �هیام  **** شیوخ نازیم  �هفک  رد  ردق  يوزاب  هدرک 

ار وت  رادیرخ  دیاب  نوزف  ناکما  زا  تردق  **** درمش دناوتن  وت  رب  ناج  ناهج  دص  اب  سفن  ره 

ار وت  رازآ  تسار  دوخ  اب  تشاد  تلالض  زک  **** يور جک  ار  ادخ  رازاب  هدرک  روصت  نوچ 

ار وت  راک  افج  مصخازج  رد  دشابن  سب  **** سفن کی  ردنا  خزود  نارازه  دیواج  زوس 

ار وت  راب  رکش  بانع  رهز  زا  خلت  هدرک  **** بنع ات  ناج  گر  ردنا  بات  هداتفا  ار  كات 

ار وت  رایسب  ملح  يدیدن  عنام  یکدنا  **** رگا ینابر  رهق  يدنک  كاخ  زا  كات  خیب 

دش بایان  دبا  ات  نابحم  مشچ  رد  باوخ  **** دش باوخ  ردنا  تماداب  بنع  سیبلت  هبات 

لالجلاوذ لیلج  تاذرب  هدنیوگ  نیرفآ  **** لاثم یب  شنیرفا  ناهج  رد  تدوجو  يا 

لاحم ثلثم  عنتمم  تهبش  تسوا  کیرش  نوچ  **** تحت قوف و  زا  یلو  یقولخم  وت  دزیا  تسا  قلاخ 

لاعن فص  در  کیل  تهاگراب  ردنا  فص  فص  **** دنا هداتسا  نایسدق  تمدخ  ياعدتسا  رهب 

لآ لیخرس  ورس  الا  ایلوا  دوجو  اب  **** لسر يارآ  فص  الا  ایبنا  دوجو  اب 

لامتحا شود  درادرب ز  هک  دش  مزاج  لقع  **** ثبع شیتفت  راب  تهبش  لثم و  غارس  رد 

لاقتنا دلخ  �هضور  زا  اوه  بآ و  تسا  هدرک  **** نآ هب  يرادنپ  هک  تکاپ  دهشم  يادف  ناج 

لادتعا نیع  تحص ز  رب  لاد  شیاوه  مه  **** یمرخ طرف  تهزن ز  ابر  ای  شیاضف  مه 

نخس میوگ  نیکم  زا  نابز و  مدنب  ناکم  زا  **** نم هک  هب  نآ  هیفو  نحن  ام  رد  گنت  دش  نوچ  هصرع 

دندز الاب  زا  رتالاب  ار  وت  ردق  هگرخ  **** دندز الاو  هگرخ  الاب  هب  ار  نودرگ  هچرگ 

دندز یندا  وا  تخت  هاگراب  راوج  رد  **** هاگراب نآ  زا  دوب  العا  شرع  تهاگولج 

تبون نیمتشه  تماما  رد 
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دندز انیم  دبنگ  هن  نیا  ماب  رب  نایشرع  **** دوب وت  صوصخم  هک 

دندز اج  ره  نآ  زا  تسب  تروص  وت  یمان  مان  **** تشاگن دوخ  یلو  مان  نآ  رب  دزیاک  یمتاخ 

دندز انثتسا  رهب  الا  وت  مان  رس  رب  **** مقر دش  ناسکی  هکس  تماما  کلم  رد  هچرگ 

دندز احطب  �هکس  ناشخر  دقن  ثیدح  زا  **** جح داتفه  �هکس  تفاوط  دقن  رب  هک  يا 

دندز یمظع  تلود  نیا  تبون  تفاوط  زا  **** زین هدنب  مان  هب  تبون  کی  هچرگ  اهانپ  نید 

دنک نشور  ارم  دیما  مشچ  رگید  راب  **** دنک نم  رد  ور  زاب  تلود  هک  مراد  نآ  مشچ 

امش نامرف  هب  شیاشخب  شوگ  ار  ترفغم  **** امش ناوید  مرگ  یشخب  مرج  لغش  هب  يا 

امش ناسحا  ربا  زا  عزن  لاح  ردنا  خزود  **** تسه هک  ون  یناج  �هدژم  زا  تنت  رد  ار  نایصاع 

امش ناماد  ناراک و  هنگ  دیما  تسد  **** لقع نوناق  رد  دنراد  ابرهک  هاک و  عبط 

امش ناملس  هاج  مج  دنسم  فصآ  ینعی  **** دش مظن  نیا  �هدنیامرف  هک  نآ  اهاشداپ 

امش ناش  رد  تشگ  لزان  تایا  انث  زا  **** رگد نادنخس  دص  شیوخ و  عبط  رهپس  زا 

امش نایارس  تحدم  زا  درک  دهاوخن  سک  **** دنلب مظن  نیا  ياشنا  رد  تسا  هدرک  دوخ  هچ  نآ 

امش ناوخ  انث  ینعم  �هنییآ  سپ  رد  **** تسا هدرک  یطوط  وچمه  مبیغ  ياه  نیقلت  هک  نم 

مونشب یئادص  مه  تمحر  سوک  ویرغ  زا  **** مونشب یئاون  نیسحت  رد  هک  مبیغرب  شوگ 

ساپس دمح و  نماد  تیانث  بیج  رب  هدوس  **** ساسا ار  ینعم  لها  تسدنلب  تحدم  رد  هک  سب 

سایق نازیم  هب  درآ  دورف  رس  تمظع  راب  **** ضرف هب  رگ  دوبن  راد  وزارت  تردق  دی  زج 

سانش تقو  هدید  ردنا  يدوبعم  زج  تسین  **** تسوت تاذ  زا  رود  هچ  نآ  یئایربک  تافص  زا 

ساوح زا  سح  کی  راکیب  هنگ  لعش  زا  نم  رد  **** تسا هدوب  مک  ما  هدوب  ات  نیبنذملا  عیفش  ای 

رد **** هنگ ملاع  کی  راب  مراد  شودرب  ایلاح 
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ساره دوخ  هانگ  زا  مراد  شیب  ملاع  ود 

سامتلا مراد  وت  صوصخم  فطل  زا  نم  هچ  نآ  **** نابز رب  درآ  هک  دیآ  یم  مرش  ار  مشتحم 

سابل دناشوپ  رشح  رد  متربع  سالپ  زو  **** دشک نماد  رگا  وفع  نم  زک  تسنیا  سامتلا 

نم هار  زا  ینک  رب  نایصع  ریگ  نماد  راخ  **** نم هارکا  رب  نوریب  شلد  زا  نایوگرذع 

ایربک هاگراب  زا  ورف  تمحر  شدرک  **** ادا شوخ  دورو  شوخ  دورد  دص  اعد و  دص 

ایبنا سوفن  ناوخ  نیسحت  شرع  رد  یکی  ره  **** نایسدق سوئر  وگ  نیمآ  شرع  زا  یکی  ره 

یضترملا یلع  امیس  دسا  هاش  امیس  **** شیوخ صاخ  يایلوا  اب  لسرلا  ناطلس  هصاخ 

اسنلاریخ یبنلا  تنب  بقل  ارهز  �هرهز  **** نید ناویا  هش  نآ  تیب  لها  زا  نآ  زا  دعب 

البرک دیهش  تب  رگ  هدرزآ  نیسح  سپ  **** رهق رهز  لیتق  تفلک  هدرورپ  نسح  سپ 

ادتقا راچ  نیا  رب  ناکرا  راچ  ار ز  نایادتقم  **** تسه هک  مظاک  قداص و  رقاب  داجس و  اب  زاب 

ایض بسک  ناهج  قلخ  ناشرون  زا  دننک  یم  **** تهج شش  زک  یهم  نآ  نیب  يرکسع  یقن و  سپ 

مالسلاو يدهم  يانثتسم  میلست  اب  وت  رب  **** مامت اداب  اعد  نآ  دورد و  نآ  هتوک  هصق 

هتفگ ناوخ  هضور  نیسح  دیس  ءاغبلا  حصفا  تهج  ار  هیثرم  نیا  �هرامش 8 - 

رابگشا دنراپ  وچ  هن  اه  هدید  لاسما  **** راپ ناسب  مرحم  زوس  تسین  لاسما 

راز ياه  هلان  نآ  يراز و  ياون  نآ  وک  **** یلو ناهج  رد  يا  همزمز  تسین  لاسما 

راذگ نخس  کی  شدنک  یمن  ناور  اما  **** عمج تساه  هدید  رد  همه  اهگشا  لاسما 

راد هحون  نابحم  هآ  هیس ز  دزاس  **** خرچ فقس  هک  دش  اجک  هضور  نیسح  دیس 

رارق یب  ياهلد  هلان  کلف ز  شوگ  **** دنک رپ  هک  دش  اجک  هضور  نیسح  دیس 

راصح نوگلین  نیا  هب  کشا  ياهبالیس  **** دهد رس  هک  دش  اجک  هضور  نیسح  دیس 

رادج رد  بوشآ  مه  نیمز و  رد  هزرل  مه  **** دنکف یم  هک  رثؤم  مالک  نآ  زا  سوسفا 
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رارشرپ هآ  نایمتام  ناج  رعق  زا  **** دیشک یم  هک  شکلد  ترابع  نآ  زا  فیح  دص 

يا
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رآرب دوخ  شتآ ز  وت  قارف  زا  ربنم  يو  **** دنبب رد  باحصا  رب  وت  فسا  زا  دجسم 

راودیما يرکذ  يرایب و  امش  زا  تسه  **** تسبیاغ لاس  نیرد  هک  یسک  نارضاح  يا 

راذگ وا  كاخ  رب  وچ  دینک  رت  مشچ  اب  **** یمدرم هرطق  کی  هب  دینک  ناتسود  يا 

راو لاله  نامرح  دنام ز  هدیمخ  شتشپ  **** هم لاس و  دوب  وا  رد  يور  هک  ار  بارحم 

راوگوس دنام  لگ  هب  ياپ  دوب  مرگرس  **** يو سوبیاپ  زا  شا  هیاپ  هیاپ  هک  ربنم 

راگزور لها  رگج  رب  دنام  غاد  نیو  **** دنام زوس  مین  نایمتام  غاد  تفر و  وا 

راکف لد  نانیشن  كاخ  راپ  دای  رب  **** دننکیم دای  وا  تغالب  زک  لاسما 

رابغ رد  دیشروخ  �هلعش  وچ  کلف  يوس  **** دوریم رون  ملع  وا  كاخ  زو 

راوگرزب دج  دجمم و  دلاو  اب  **** دیهش هش  شکاخ  هب  تسا  هتشذگ  یئوگ 

راقو نارگ  نآ  عیسو  کلم  هب  ار  هماگنه  **** تسا هدرب  گنتلد و  هدش  ناهج  زک  لاسما 

راگدرک میظعت  تیاغ  نیشن ز  بنم  **** تسا هتسشن  ناویارد  هک  نامگ  درخ  دراد 

رابگشا مشچ  اب  همه  ءایبنا  حاورا  **** شربنم فارطا  رب  لوسر  تمدخ  رد 

راقفلاوذ هاش  وا  هحون  ياه  لقن  رد  **** نیرفآ هدرک  شنخس  هرقف  رب 

راوگوس رازوا و  یناوخ  هضور  زرط  رب  **** شوگ هداهن  تنج  �هفرغ  اسنلاریخ ز 

راثن نمس  رب  نیمث  رد  رازه  هدرک  **** زیر هرطق  مشچ  زا  نسح  شا  هبدن  نسح  رب 

راز راز  شیوخ  رب  هتسیرگ  يو  لقن  زو  **** هدمآ دوخ  يازع  هب  دوخ  دیهش  هاش 

رایتخا هدرک  يرگ  هحون  تشهب  لها  **** وم هداشگ  اروح  هماج و  هدیرد  ناملغ 

راب رازه  شتآ  رب  هتسشن  مغ  ناوضر ز  **** یشتآ دشاب  یمن  تشهب  رد  هک  نآ  اب 

راید نیا  هصاخ  یلع  نیسح  هحون  زا  **** دنامب اون  مک  ناهج  هک  مشتحم  دایرف 

رامش رد  میباین  دلخ  ناگدنز  زا  **** قح ياطع  زو  واب  میسر  ام  هک  يزور 
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راک نابز ز  دتفا  هک  هحون  مینک  نادنچ  **** دیهش هش  يازع  ياضق  رد  زور  نآ 

هب برای 
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رازم رب  راز  نیما  لیئربج  تسا  روک  **** لیتق هش  نآ  نیسح  هاش  قح 

راکماک لآ  یبن و  تعافش  زا  زاس  **** رشح هب  ار  روشاع  سلجم  شخب  روش  نیاک 

رادمان نادیهش  هب  يا  هدناسر  يو  زک  **** دورد ردق  نآ  ناسرب  وا  حور  هب  ام  زو 

هبونذ هللارفغ  ازریم  یلق  دمحم  هیثرم  یف  �هرامش 9 - 

دیسر نامز  نیمز و  هب  شتفلک  راثاک  **** دیسر ناهج  زا  ناهج  لها  هب  یتفآ  زاب 

دیسر نامسآ  تفه  هب  تشذگ و  تهج  شش  زا  **** نآ دود  هک  ملاع  هب  داتف  یشتآ  زاب 

دیسر ناکمال  �هرظنم  هب  نآ  نافوط  **** ناکم نیزک  يرابغ  تساخ  هصغ  تشد  زا 

دیسر نارک  ات  نارک  هک  نانع  کبس  یلیس  **** دناسر مهب  شراب  دیسر و ز  مهب  يربا 

دیسر نایئالاب  �هفرغ  فقس  هب  اغوغ  **** نآ زک  یتشحو  رپ  هحون  تفرگ  الاب 

دیسر ناج  سنا و  شوگب  رب  رحب و  رد  **** دناسر بل  هب  لد  زا  رگ  هحون  هک  يا  هلان  ره 

دیسر نآ  هب  تبیصم  لغش  ازع و  راک  **** هاگراب تفه  تهج و  شش  نکر و  راچ  رد 

هام هن  رگد  دیآرب  باتفا  هن  مغ  زو  **** هایس بش  وچمه  دنک  زور  يور  قافاک 

دنامن ناهج  قلخ  �هدید  غارچ  ناشخر  **** دنامن ناتسوب  نیا  لگ  نیرتهب  هک  ناغفا 

دنامن نامدود  نیرد  گرم  داب  دنت  زا  **** باتفآ عمش  وا  رب  تشاد  گشر  هک  یعمش 

دنامن ناتسوب  نیرد  دیرب و  ناتسود  زا  **** تشادن لد  هب  تنج  �هقیدح  رد  هک  یلخن 

دنامن نادکاخ  نیرد  تفر و  كاخ  ریز  رد  **** كاخ طیسب  يو  زا  رهوگ  رپ  دوب  هک  یجنگ 

دنامن نایئاشامت  هاگ  هراظن  ردرپ  **** دوب عنص  شاقن  �همانراک  هک  یئور 

دنامن ناشن  يوزا  دبا  ات  هک  نانچ  دش  مگ  **** يا هناشن  دب  وزا  فسوی  نسح  هک  ینسح 

دنامن نارگ  كاخ  هک ز  اهراب  هچ  يورب  **** دیشک یم  زان  زا  نهریپ  راب  هک  یمسج 

درک باتفآ  اب  هلباقم  دحل  تشخ  **** درک باقن  رخآ  نفک  زا  خر  نآ  هک  ادرد 
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زا دوز  **** لالج تزع و  کلف  رتخاک  سوسفا 
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لاوز هگلزنم  هب  دیسر  قفا 

لامیاپ درک  شمتس  دص  هب  لجا  صخش  **** خر هن  شیدوس  اپ  هب  هدید  رهم  هک  یهام 

لاصتا تفای  دحل  كاغم  رد  كاخ  اب  **** لصتم دوب  ناج  �هقیدح  رد  هک  يورس 

لادتعا غاب  لجا  یلادتعا  یب  **** دنک ملظ  یلخن ز  هچ  هک  درد  یم  هماج  لگ 

لابو رد  داتفا  هثداح  دربتسد  زا  **** يرتخا هدنیاپ  هچ  هک  دنک  یم  هنیس  هم 

لامه یب  دوب  نامز  طاسب  رد  هک  سب  زو  **** لیدع یب  دوب  نیمز  طیسب  رد  هک  سب  زا 

لامج هطخ  خش  نسح و  کلم  ناطلس  **** وا مان  دنتشون  خرچ  قاط  شیپ  رب 

بقل یلق  دمحم  يازریم  باقلا  **** بل نابز و  رکذ  هیثرم  هب  دش  هک  ناغفا 

نیبج وا  ياپ  فک  ناشن  رب  دوش  یم  **** نیمراچ خرچ  هش  هک  بسن  يوسیع  نآ 

نیچ نارگتروص  قنور  تسکش  مه  رد  **** وا يور  ریوصت  هب  عنص  کلک  هک  یهام 

نیرفآ دوخ  رب  وا  تقلخ  نیرفآ ز  ناج  **** مد هب  مد  درک  یم  هک  نسح  کیرش  بلاغ 

نیمز رب  دیشروخ  شمارخ  کلف  يدید  **** اعد شیتفگ  کلم  هک  وا  مارخ  تقو 

نیفد دش  كاخ  رد  هبکوک  هوکش و  نآ  اب  **** نانچ يا  هیام  نارگ  جنگ  هک  اترسحاو 

نینزان مادنا  نت و  نآ  هب  دحل  كاخ  **** دنک اهچ  ایآ  مه  نفک ز  دلسگب  نوچ 

نیک صخش  ياهیشک  ماقتنا  زک  ناغفا  **** رود روج  ياهیرگ  هزیتس  زک  سوسفا 

دش هلاون  سنوی  نت  ار  گنهن  ماک  **** دش هلاوح  فسوی  هب  كاخ  گنت  نادنز 

مارح یگدنز  يو  تقرف  دش ز  قلخ  رب  **** ماش هب  لجا  زا  دیسر  وچ  وا  تایح  زور 

ماین زا  دیآ  نورب  هنوگچ  لجا  غیت  **** دوب لیفط  شناهج  ناج  هک  وا  دصق  رد 

مامتها تشاد  ردق  هک  سب  هنیک  راک  رد  **** قفتم دوب  اضق  هک  سب  هنتف  صخش  اب 

ماب کلف ز  شدنکف  ار و  باتفآ  نآ  **** دیسر لجا  ماب  بل  رب  رمع  دیشروخ 
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هصغ دش ز  هراپ  دص  **** گنس هب  دز  قافآ  يو  دوجو  هشیش  نوچ 
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ماخر هراخ و  لد 

مان درک  هچ  رگمتس  رهپس  ار  لعف  ناو  **** درک هچ  نامز  نآ  نیمز  فیطل  نت  نآ  اب 

مارخ شوخ  ورس  نآ  ندز  اپ  تسد و  تقو  رد  **** تفگ هچ  نآ  میوگ  رگا  دزوسب  نابز  مسرت 

داب هدیرپ  لد  سفق  زا  تلایخ  غرم  **** داب هدیرب  تنابز  هک  وش  لال  قطن  يا 

درب ناکد  نیمادک  هب  ار  عاتم  نیا  لقع  **** درب نابز  نیمادک  هب  وا  گرم  مان  سک 

درب ناج  هاگآ و  دوش  ربخ  نیزک  سکره  **** شروهت رپ  لد  هراخ  گنس  دشاب ز 

درب نامسآ  تفه  هب  نیمز و  زا  درادرب  **** ازع نیا  بابسا  هک  ره  هتسب  مارحا 

درب نامگ  دوخ  لمع  نیا  هب  رگا  يزور  **** مامتها لفاغ  کلف  دنک  دوخ  لتق  رد 

درب ناشک  تبیصم  مشچ  طیحم  زا  بآ  **** وا يازع  رد  رگا  باحس  زا  دراب  نوخ 

درب نایشآ  دنلب  زابهاش  هب  هروک  **** مشچ داشگ  ناس  نیدب  هک  ار  گرم  دایص 

درب ناتسوب  زا  سخ  راخ و  خرن  هب  نبلگ  **** رهد نابغاب  ارچ  هنرو  تسین  فاصنا 

تفرب نایم  زا  نسح  �هصرع  راوس  انعر  **** تفرب ناهج  زا  ناهج  باتفاک  فیح  دص 

نک زاب  هلمج  شخر  هب  ترفغم  ياهرد  **** نک زاون  لد  نآ  يزاون  لد  وت  برای 

نک زابهاش  نآ  نمیشن  دوب  نسحاک  **** نایشآ ره  یبوط  هردس و  راسخاش  رب 

نک زارد  ششیع  تدم  فطل  لوط  زا  **** گرم بات  شرمع ز  �هتشر  وچ  دش  هاتوک 

نک زاس  محر  زا  يو  رهب  وفع  نوناق  **** دور نورب  ششوگ  گرم ز  لبط  گناب  ات 

نک زاین  یب  شیویند  يوزرآ  زو  **** زاس بایماک  شیورخا  ياه  ضیف  زا 

نک زارفرس  شیورسخ  جات  هب  اجنآ  **** شرس یتخارفا  يرورس  هب  رگا  اجنیا 

نک زاس  راک  زا  بلط  وا  ردق  بابساو  **** رآ شبنجب  توعد  بل  مشتحم  شیب  نیز 

نانج رب  هیاس  دنکف  رتشیب  هردس  زا  **** ناوجون لخن  نیا  هک  وت  تزع  هب  برای 
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تایلزغ

فرح ا

انعر لگ  يا  تسار  تخر  مشچ و  شکرس  تب  يا  تسار  دق  فلز و  هرامش 1 : لزغ 

مشچ و شکرس  تب  يا  تسار  دق  فلز و 
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الال هدنب و  هلال  سگرن و  رکاچ  ودنه  داشمش  لبنس و  **** انعر لگ  يا  تسار  تخر 

اراس ربنع  يروس  لگ  رد  تلامج  عنص  ادیوه  هدرک  **** ناویح �همشچ  نازوس  شتآ  تلعل ز  زجعم  رهاظ  هتخاس 

ایرث هب  ات  دش  نورب  ناو ز  نودرگب  هلعش  دز  نورد  نیا ز  **** تیور �همیب  مگشرس  لیس  تیور  شتآ  مهآ ز  شتآ 

الالع روش  یلاله  ماج  نادنر  فص  رد  دنکفا  هک  شود  **** دجاس عکار و  دنداتف  تسم  دهاز  دباع و  دنداتس  وحم 

انعمس گناب  نافیرح  عمش  يدینشن  رگ  يدیرد  هدرپ  **** ناتسم �هرعن  نودرگ  بناج  دش  لد  هت  زک  تاجانم  تقو 

اناد شناد  اناد  شناد  هرمگ  لد  يا  هر  نیا  رد  تسه  **** تداعس جنگ  تیاده  دقن  تعفر  �هیاپ  تلود  �هیام 

الاب هب  مشچ  یلایخ  شحو  لیم  زا  دنک  رگ  دتفا  رب  هدرپ  **** دوصقم خر  زک  يروهظ  تسه  راکبلط  رهب  ار  لزا  نسح 

ارادم هب  زج  مدادب  تسین  نابیرغ  وچمه  نابیقر  شیپ  **** وا ردب  زج  مراذگ  تسین  لد  ششک  زک  نونکا  مشتحم 

افو یب  کلف  نیا  راظتنا  رازه  دعب  هرامش 2 : لزغ 

افق زا  قارف  رهز  دناشچ  ملاصو  دهش  **** افو یب  کلف  نیا  راظتنا  رازه  دعب 

ادج ترسح  هب  وت  زو  نیرق  تمحز  هب  وت  اب  **** رهپس مزور  ودب  ره  دنک  یم  نیک  هک ز  هو 

ابص داب  هرمه  بیرقنع  ارم  كاخ  **** یپ تقوش ز  �هبذج  دروآ  یم  یتفر و 

ازج زور  وت  لصو  دوش  رگ  نم  يزور  **** درک هچ  لد  یب  نم  اب  رجه  هک  میوگب  وت  اب 

اجک زا  ار  وت  دید  نم  يور  هیس  مشچ  **** هیس ممشچ  هب  وت  یب  هبش  نوچ  اج  همه  دش 

انشآ اجک  وت  اب  تشگ  هناوید  لد  نیا  **** درک هناگیب  وت  رکف  دبا  ات  مدرخ  زا 

افج مخز  �هتسخ  متس  دنب  هتسب  **** دش هداتفا  مشتحم  تیهارمه  هک ز  هو 

ادیپ ما  هدرک  يراوسهش  یلازغ  مغر  زا  نم  هرامش 3 : لزغ 

ادیپ ما  هدرک  يراکش  ناج  مگ  ما  هدرک  يراکش  **** ادیپ ما  هدرک  يراوسهش  یلازغ  مغر  زا  نم 

ادیپ ما  هدرک  يراذع  فسوی  يربلد  رصم  هب  **** لد دنب  رهش  زا  ما  هدنار  ار  یتعلط  اخیلز 

ادیپ ما  هدرک  يراوس  نسوت  تب  وا  ياجب  **** فک زا  ما  هداد  ینیشن  لمحم  هقان  مامز 
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ادیپ ما  هدرک  يراثن  رهوگ  هتفسان  رد  **** تبحص �هتشر  رس  ما  هتسسگب  يرهوگ  هتفس  ز 

ادیپ ما  هدرک  يرادجات  يراوس  رتخا  دنلب  **** هداتفا ممشچ  زا  لاله  نوچ  هب  اصع  نیرز  یهم 

ادیپ ما  هدرک  يرابگشم  لکاک  دیق  ادوس  ز  **** متسد زا  هتفر  يرادبات  وسیگ  رهم  دنمک 

ادیپ ما  هدرک  يرابت  یلاع  ورسخ  نابوخ  ز  **** مگ نم  زا  هتشگ  يداژن  يروح  نابل  نیریش  زا  رگ 

ادیپ ما  هدرک  يراگن  دعاس  نمس  ناکرت  ز  **** نوریب ما  هدروآ  روز  هب  ینیراگن  تسد  زا  لد 

ادیپ ما  هدرک  يرایع  لماک  هکسون  رز  **** متسد زا  هتفر  یبلق  دقن  رگ  مشتحم  هر  نیرد 

ادیپ رد و  ناشخر  یم  مهاوخ  يا  هشیش  ناشخرد  هرامش 4 : لزغ 

ادیپ ورد  ناج  رس  ات  ياپ  زا  يرکیپ  ابیز  وچ  **** ادیپ رد و  ناشخر  یم  مهاوخ  يا  هشیش  ناشخرد 

ادیپ ورد  نافوط  دوش  دنیشنن  داب  هگ  ره  هک  **** نیا تسرحب  هچ  دیوگ  ما  هدید  دیان  وچ  رد  نازابص 

ادیپ ورد  ناراب  نتشگ  ادیپ  ياهتمالع  **** شطخ �هلاه  ياوه  رد  ممشچ  تسیربا  هیس 

ادیپ ورد  نایاپ  یب  جوم  شفلز  نیچ  سکع  ز  **** یئایرد هدید  ره  مدشاب  شیور  شیپ  مریگ  وچ 

ادیپ ورد  ناهنپ  شتآ  دشاب  هک  یسوناف  وچ  **** رهاظ ورد  لد  مراد  تسوپ  ناوختسا و  زا  ینت 

ادیپ ورد  ناگژم  فص  نآ  سکع  تسه  میاد  هک  **** شیور �هنییآ  �هحفص  دیامن  لودج  زا  رپ 

ادیپ ورد  ناجیب  تروص  ناد  يا  هنیئآ  ناج  ز  **** مدره دور  دوخ  مشتحم و ز  دسوب  هک  شیاپ  فک 

ارم زان  زا  یتخوس  يد  هک  هتفر  لد  يا ز  هرامش 5 : لزغ 

ارم زاب  ینکن  قشاع  هک  هشیدنا  مراد  **** ارم زان  زا  یتخوس  يد  هک  هتفر  لد  يا ز 

ارم زاب  نآ  زا  دراد  دنک و  نایغط  قشع  **** رگا زان  منک  هچ  نارجه  هب  يوخ  ما  هدرک 

ارم زاس  نوسف  مشچ  نآ  زا  درادهگن  هک  **** ددرگ منابز  درو  رگم  رحس  لطاب 

ارم زاتمم  هوشع  کی  هب  تخاس  یم  راک  **** دوز متسب  یمن  شود  رگا  هزمغ  نآ  زا  مشچ 

ارم زامغ  �هزمغ  نآ  هب  هراپ  ناج  بیج  **** ینک زاب  رگم  هک  لگ  يا  يا  هتسب  رمک  هچ 
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ارم زادنا  طلغ  فطل  هب  هار  زا  ربم  **** يرهمدب زج  وت  دیان ز  هک  تسلاحم  نوچ 

ارم زاوآ  هب  وت  یسانش  ناغفا و  منک  **** رات بش  وک  نآ  رد  هک  سب  نیمه  وت  اب  نم  لصو 

ارم زادرپ  هدبعش  نآ  یتسد  کبس  زا  **** دراد نمیا  رگم  تقاط  �هرهم  رگنل 

ار وت  زاس  عمط  ماخ  نینچ  فرح  کی  هب  هک  **** تفگ وت و  لعل  هدز  وت  زا  مشتحم  هر  يا 

ار ام  دنک  نوچ  عنم  نانچ  يور  یسک ز  هرامش 6 : لزغ 

ار انیب  مشچ  تسا  هداد  هچ  يارب  ادخ  **** ار ام  دنک  نوچ  عنم  نانچ  يور  یسک ز 

ار ام  ناهج  �هراوآ  وت  قشع  تخاس  هک  **** زونه دوبن  یگراوآ  ملاع  ناشن ز 

ار ادیش  البلب ، اون  گرب و  تسین  هک  **** لگ يا  شابم  رتشیب  نیزا  هدرپ  نورد 

ار اسآ  ربنع  يوم  ینکف  افقرب  وچ  **** دتفا كاخ  هب  تیپ  رد  وم  هلسلس  رازه 

ار انعر  رازه  درآرد  هشعر  هب  دسج  **** تکرح دهد  ار  وت  لخن  وچ  هولج  يارب 

ار احیسم  یسک  دراذگن  ندز  مد  هب  **** یشخب ناج  هک  یهگ  نیریش  ملکت  نآ  هب 

ار ام  اود  یب  درد  نیا  دنک  اود  ادخ  **** تسین یئاود  ارم  درد  وت  يافو  زج  هب 

ار اباحم  یب  كرت  نیا  دهد  یم  غیت  هک  **** شیوخ شک  هنگ  یب  مشچ  هنگ  ناد  هزمغ  ز 

ار اوسر  يوگ  هزره  مشتحم  نابز  **** یئاشگن هک  سک  شیپ  اشگم  بل  هز  رهب 

ارای نینچ  يا  یمخز  مشچ  ام  يرای  رب  دز  هک  هرامش 7 : لزغ 

ار ام  نینچ  رجه  نانچ  لصو  زا  سپ  دش  يزور  هک  **** ارای نینچ  يا  یمخز  مشچ  ام  يرای  رب  دز  هک 

ار اوسر  نونجم  نم  شتآ  �هلعش  ناسب  **** یپ زا  دناود  دهاوخ  نونج  داب  یلو  یتفر  دوخ  وت 

ار ادیش  نونجم  نم  نونجم  یئادیش  دص  هب  **** يدرک رپس  ارحص  یلو  يدرک  رفس  رد  ور  دوخ  وت 

ار امیپ  تشد  ناهرمگ  وناز  هب  ات  اهمدق  **** هدوسرف هیوپ  زا  تیپ  ردناک  نار  هتسهآ  سرف 

ار اسآ  هم  يور  نآ  عقرب  باحس  زا  را  نورب  **** نادرگ رس  وت  لابند  ناهارمگ ز  کیرات و  بش 
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ار اپ  هن  هتسهآ  زان  تسم  يا  نیمز  رب  ار  ادخ  **** لد ياهشیش  زا  تهگرخ  درگ  تسیهاگ  رطخ 

ار الاب  لخن  رتسگ  هیاس  نک  یهگ  هگ  شکاخ  هب  **** یئآ زاب  وچ  يراب  تدق  زا  رود  مشتحم  دریم  وچ 

ار ام  نک  دای  تسایس  ینار  ناینادنز  رب  وچ  هرامش 8 : لزغ 

ار ام  نک  دازآ  ناج  دیق  رس و ز  درگ  نادرگب  **** ار ام  نک  دای  تسایس  ینار  ناینادنز  رب  وچ 

ار ام  نک  دالج  رجنخ  نابز  زا  تمالم  **** تروج رجنخ  رب  رگا  میاشگب  هوکش  نابز 

ار ام  نک  داینب  یب  راد  نیز  نورب  یئاوسر  هب  **** یهآ نابز  زا  میرآ  رب  تدادیب  رادرب  رگا 

ار ام  نک  دادیب  رد  زین  یناحتما  وا  یب  **** يزابناج داد  تشیپ  میداد  افو  کی  يدومن 

ار ام  نک  داش  ینامن  رد  زگره  هک  تین  نیا  هب  **** وت یب  ما  هدنام  رد  دوخ  داشان  لد  يادوس  هب 

ار ام  نک  دای  هر  رس  رب  ینیبب  ار  یبیرغ  **** یهاگ رگا  تهار  رس  رب  متسشن  یم  يزور  وچ 

ار ام  نک  دایرف  هلان و  نابز  مه  ینامز  **** يو زا  وگب  یفرح  مشتحم  یشومخ  زا  ملولم 

ار ام  نینزان  خوش  يا  مک  مشچ  هب  نیبم  هرامش 9 : لزغ 

ار ام  نیبم  نینچمه  ماوت  يوک  يادگ  **** ار ام  نینزان  خوش  يا  مک  مشچ  هب  نیبم 

ار ام  نیبج  رب  وت  دوجس  درگ  دوب  هک  **** کلم دوب  هدرکن  مدآ  �هدجس  زونه 

ار ام  نیزا  شیب  دوب  وا  يرایب  نامگ  **** درک همه  زا  رتمک  رای  ام  تبرت  هب  رذگ 

ار ام  نیتسآ  رد  اضیب  دی  دوب  رگا  **** سفن حیسم  نآ  دیان  ام  يرایتسد  هب 

ار ام  نینچنیا  دراد  یم  هک  تسا  تمکح  هچ  **** دراد یم  حور  ساپ  شمد  هک  ام  بیبط 

ار ام  نیگن  نآ  شقن  افو  فرح  ریغ  هب  **** تسین لد و  رهوگ  تسا  قشع  ماخ  نیگن 

ار ام  نیزگ  تیفاع  لد  هدادن  ادخ  **** تسین ام  يرایتخا  ام  ینیزگالب 

ار ام  نیربنع  فلز  نآ  رد  درک  دنب  هک  **** دید ام  زا  سلجم  هب  هم  نآ  سفن  کی  هانگ 

ار ام  نیشنمه  هب  یپایپ  دومن  یم  هک  **** بشما دوب  هداتف  ینامگ  هب  ام  هآ  ز 
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ار ام  نیمک  رد  دنقیرط  ناعطاق  هک  **** تسرف هتفهن  مشتحم  رظن  کیپ  رایب 

ار بارش  ماج  وت  شیپ  تشاد  هک  نآ  حبص  هرامش 10 : لزغ 

ار باتفآ  دناشن  وت  خر  زا  شتآ  رد  **** ار بارش  ماج  وت  شیپ  تشاد  هک  نآ  حبص 

ار باقن  خر  زا  نکفرب  ریگ و  ماج  بش  **** بارطضا رحب  رد  وت  دتفات ز  زین  هم 

ار باجح  باقن  گنر  �هلعش  بآ  ناز  **** تخاس كاپ  وت  يور  هب  هک  میقاس  نونمم 

ار باتع  ره  هتشک ز  مین  بایرد  **** زیت مشخ  ساملا  هب  هدرک  هزمغ  ریت  يا 

ار بالقنا  ببس  تمغ  رگشل  زج  **** تسین دنرب و  یم  ناج  لد و  نت و  ورس  مه  زا 

ار بارطضا  �هطساو  تسیچ  هک  دناد  **** رگا ياو  هزرل  وا  ندید  دنکف  نم  رد 

ار باوخ  میدیدن  مشچ  هب  رگد  اما  **** باوخ هب  یبش  هم  نآ  يوداج  مشچ  میدید 

ار بآ  رپ  مشچ  شتآرپ و  لد  يردق  **** تسین هک  ناغف  یئوکن  کلم  درس  مرگ و  رد 

دیآ هک  یلدرپ  وک  **** ناپط مشتحم  لد  راوس و  دوش  یم  وا 
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ار باکر  دریگ  و 

ار بات  مین  �هرط  نکم  خر  باقن  هزره  هرامش 11 : لزغ 

ار باتفآ  �هضیب  دنک  ناهن  ناسچ  غاز  **** ار بات  مین  �هرط  نکم  خر  باقن  هزره 

ار بارس  دهد  هولج  ناگنشت  مشچ  هب  دنچ  **** سک ماک  قشع  هر  رد  دهد  یمن  نوچ  وت  لصو 

ار بارطضا  تروص  تخر  زا  تسازف  نسح  **** مدیامن یم  هک  مرگ  تیپ  رد  هدوب  هک  ماک 

ار بایماک  ورسخ  نک  هوک  دهد ز  کشر  **** تکراشم رد  هک  قشع  دنک  اهچ  نارگد  اب 

ار باتع  �هلسلس  دروآ  شبنج  هب  نسح  **** ردب ار  هآ  يدنت  دنک  نوچ  هنیس  قشع ز 

ار باوخ  بیرغ  غرم  نم  مشچ  ود  سفق  رد  **** يرگ نوسف  دنک  دنب  رگا  درگ  هب  دور  رحس 

ار باحس  دهد  بآ  رگا  نم  مشچ  �هلجد  **** دنزرس هک  بجع  كاخ  زا  ترسح  هایگ  ریغ 

ار باکر  شک  هقلح  دور  یم  راک  تسد ز  **** دسر یم  باکر  هب  ات  وا  ياپ  هک  رگن  زان 

ار بارش  نیا  یقاس  دسر  یمن  دوخ  هب  رود  **** یلب شخر  از  دوخ  عنم  دنک  یمن  ام  حصان 

ار باوج  یب  �همان  منز  مقر  بش  همه  بش  **** نم هک  دش  تقو  هم و  نآ  دنک  رگد  رفس  حرط 

ار بارخ  تکلمم  یملاظ  تسد  هب  هداد  **** لد هتسب  خوش  وت  هب  ات  لد  هتسکش  مشتحم 

ار بات  مین  لبنس  شکم  قرع  رپ  خر  رب  هرامش 12 : لزغ 

ار باتفآ  �همشچ  نکم  مگ  تاملظ  رد  **** ار بات  مین  لبنس  شکم  قرع  رپ  خر  رب 

ار باقن  درب  داب  وا  شیپ  هک  خر  �هدرپ  **** نک باجح  زا  یعقرب  يدیقم  ایح  هب  رگ 

ار بابک  ندز  بآ  مد  هب  مد  تساجک  مسر  **** هدم رت  ماخ  �هدعو  ار  قارف  هتخوس 

ار باذع  نیا  نک  زاب  مرس  زا  يآ و  مرس  رب  **** منک یم  باذع  هب  ناج  مگ و  رم  لاح  هب  وت  یب 

ار باجح  نیا  فرط  رب  دنک  ات  تساجک  هآ  **** ربخ یب  میسن  فلز و  تضراع  باجح  هتشگ 

ار باوخ  مین  سگرن  نک  باوخ  هب  کسفن  کی  **** يا هسوب  مین  تصخر  متارج  وت  زا  دهد  ات 
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تمتفگ زاین  هب  يد 
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ار باتع  نیا  ما  هدنب  یتفات  هدنب  يور ز  **** مشتحم تسوت  �هدنب 

ار دوخ  دنز  یم  یهایس  ناگژم  فص  رب  لد  رگا  هرامش 13 : لزغ 

ار دوخ  دنز  یم  یهاپس  رب  شمشچ  كرت  اهنت  هک  **** ار دوخ  دنز  یم  یهایس  ناگژم  فص  رب  لد  رگا 

ار دوخ  دنز  یم  یهاگ  هاگ  نم  لد  بلق  رب  هک  **** وا رید  رید  هاگن  رثکا  دشک  یم  مبات  ز 

ار دوخ  دنز  یم  یهاگن  شک  مدرم  ریشمش  رب  هچ  **** نادنچ رظن  بات  نم  يار  دوخ  لد  نوچ  درادن 

ار دوخ  دنز  یم  یهانگیب  هآ  غیت  رب  ارچ  **** ددرگ یم  هدرزآ  ابص  داب  شبنج  زک  یلگ 

ار دوخ  دنز  یم  یهالک  فرط  رب  هک  سب  تروص  هب  **** بشما مدیامرف  یم  وهس  ياه  هدجس  ون  هم 

ار دوخ  دنز  یم  یهایگ  رب  یقرب  زوس  یتیگ  هک  **** هدنام لعفنم  نم  هتشگ و  ملتق  مرگ  يراوس 

ار دوخ  دنز  یم  یهاوخداد  یهاشداپ  رب  نوچ  هک  **** نک اشامت  مریگ  یم  زورما  مشتحم  شنانع 

ار دوخ  نم  هب  يدومنن  هام و  نوچ  يدش  ارآ  ناهج  هرامش 14 : لزغ 

ار دوخ  نتخوس  مهاوخ  هصغ  نیز  نت  میس  يا  عمش  وچ  **** ار دوخ  نم  هب  يدومنن  هام و  نوچ  يدش  ارآ  ناهج 

ار دوخ  نخس  یب  نتشک  وت  يوک  رس  رب  مهاوخ  هک  **** نک نیشون  لعل  ناز  نخس  کی  نم  اب  ماب و  رب  ایب 

ار دوخ  نزم  نم  نابز  غیت  رب  شاب و  لقاع  وت  **** دز مهاوخ  خرچ  اب  نابز  غیت  یگناوید  زا  نم 

ار دوخ  نکش  نامیپ  يا  هرهش  نادرگم  يدهع  دب  هب  **** نکشم يا  هتسب  تبحم  زا  دهع  رد  هک  يدهع  نم  هب 

ار دوخ  ندب  كزان  يا  وت  شوغآ  رد  منیب  رگا  **** دشاب ناسچ  ملاح  مپط  یم  تلایخ  شوغآ  رد 

ار دوخ  نهریپ  لگ  يا  رتسب  کی  رد  وت  اب  روصت  **** یئاهنت ياهبش  منک  نوچ  نت  رب  هماج  دص  مرو 

ار دوخ  نهد  نیریش  يا  وت  ناتسرکش  درگب  **** منیب رگا  اهینابز  یطوط  مشتحم  نوچ  منک 

ار زامغ  �هزمغ  زیت  غیت  تهگن  يا  هرامش 15 : لزغ 

ار زان  �هلفاق  مرگ  وت  مشچ  هب  تشپ  **** ار زامغ  �هزمغ  زیت  غیت  تهگن  يا 

ار زاس  نوسف  مشچ  هد  هوشع  کی  تصخر  **** شرع هب  تمایق  روش  دور  ات  ازج  زور 
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ار زاب  رظن  ناج  زان  هب  دناتسن  ات  **** يا هشوگ  زا  درگنن  تشک  مدرم  سگرن 

ار زادنا  ردق  دص  مشچ  ناکرت  بیان  **** ینک رگ  دوش  تسپ  لتق  رازاب  �هلعش 

ار زاجعا  �هیاپ  دنلب  يداهن  هک  سب  **** کلف رب  کلم  ياپ  داهن  لگ  رد  وت  نسح 

ار زانط  تب  نآ  نخس  زا  دومن  عنم  **** بیقر نوچ  نابز  راک  درک  يوگنخس  مشچ 

ار زار  يدصاق  رظن  کیپ  هب  داد  **** دننم ناج  تفآ  مامت  ناصاخ  هک  دید 

ار زاتمم  �هوشع  دوب  هدنیوج  هک  هدید  **** شیوخ صوصخم  بلطم  هگن  دص  زا  سپ  تفای 

ار زامغ  سگرن  مشتحم  رد  هدرپ  **** درک دنکفارب و  هدرپ  مزب  هب  یهاگن  زیت 

ار شدنلب  دق  یئانعر  اضتقا  تسا  نینچ  هرامش 16 : لزغ 

ار شدنمس  درآ  صقر  هب  دوخ  یب  وا  نار  ریز  هک  **** ار شدنلب  دق  یئانعر  اضتقا  تسا  نینچ 

ار شدنمک  ناچیپ  لجا  ماد  لابند  دنک  **** تب نآ  رگا  قوش  زا  دنود  اهناج  لجا  لابند  هب 

ار شدنب  دیص  دنمک  نادیم  کی  لابقتسا  هب  **** یتفر اپ  تسد و  يدرکن  مگ  يداش  شدیص ز  رگا 

ار شدنمروز  نسح  يوزاب  نکف  كوان  دنک  **** هم نآ  نیمز  رب  نوچ  کلف  رب  دنامن  نمیا  کلم 

ار شدنخ  شون  لعل  دای  زا  تفر  هدنخ  مسر  هک  **** نادنخ لگ  نآ  نادنچ  دیشوک  بضغ  نیئآ  رد 

ار شدنسپ  تفلک  رطاخ  تفلا  قرغ  دبنج  هک  **** نیا تسا  لاحم  نکمم  دوب  مه  تقیقح  بلق  زگا 

ار شدنلب  لخن  دهد  شبنج  نوچ  هولج  ياوه  **** نم بارطضا  زا  مشتحم  دیآ  شبنج  رد  نیمز 

ار شیوخ  رانک  هلجد  منک  یم  هیرگ  هک ز  بش  هرامش 17 : لزغ 

ار شیوخ  رازن  مسج  نوخ  رحب  هب  منکفا  یم  **** ار شیوخ  رانک  هلجد  منک  یم  هیرگ  هک ز  بش 

ار شیوخ  راذگهار  نم  رابغ  زا  نک  كاپ  **** ناسر میکاخ  نت  رب  تشگ  رس  دنمس  داب 

ار شیوخ  راد  �هیاپ  ایرث  زا  منارذگ  رد  **** نیزح لد  رب  وت  راب  مور  نوچ  رادرس  رب 

ار شیوخ  رازم  حول  منک  یشتآ  �هلعش  **** مروآرب رگا  یهآ  تمغ  زا  كاخ  لد  رد 
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ار شیوخ  راکف  �هنیس  یشزاون  ادخ  رهب  **** نامک رد  هزمغ  كوان  تا  هوشع  مد ز  همه  يا 

ار شیوخ  رارق  ربص و  یمداهن  اپ  هب  دنب  **** مفک زا  لسلسم  فلز  منص  نآ  يدیشکن  رگ 

ار شیوخ  راوس  هاش  ناشک  نانع  نم  رس  رب  **** يروآ هک  مبلط  یم  يا  هبذج  وت  زا  مشتحم 

ار من  رپ  �هژم  بشما  مدز  یم  مهب  رگ  هرامش 18 : لزغ 

ار ملاع  ندز  مشچ  کی  هب  درب  یم  بآ  **** ار من  رپ  �هژم  بشما  مدز  یم  مهب  رگ 

ار مهرم  نهک  غاد  نیرد  تسین  رثا  هک  **** منک هچ  مک  دشن  لصو  زا  ما  هنیرید  زوس 

ار مدآ  ینب  كاخ  دهد  داب  رب  هنرو  **** روج زا  درادب  تسد  رگم  هرهچ  يرپ  نآ 

ار مخ  ردنا  مخ  فلز  نکم  دیص  ره  دیق  **** دنب هب  يوم  ره  مخ  رد  یلدریش  ار  وت  يا 

ار مرحمان  �هدید  تخر  مراد ز  رود  **** نم هک  تسود  يا  لد  صاخ  مرح  رد  نیشنب 

ار مغ  مسانشن  يداش  هئشن ز  نآ  رد  هک  **** بیصن درد  زا  يا  هشن  ممغ  مزب  ردداب 

ار مد  یسیع  یقاس  مد و  هب  مد  رغاس  **** هدم تسد  زا  مشتحم  اقب  ریسکا  یهاوخ 

ارم تخانش  دش و  هگآ  نم  قشع  يد ز  وچ  هرامش 19 : لزغ 

ارم تخاس  بآ  مرش  زا  هگن  نیلوا  هب  **** ارم تخانش  دش و  هگآ  نم  قشع  يد ز  وچ 

ارم تخادگ  رگد  هاگن  راظتنا  رد  **** یلو تخاس  قوش  مرگ  ارم  هاگن  کی  هب 

ارم تخاون  سک  دیمهفن  هک  نانچ  یلو  **** درپس راکشآ  مناج  گر  میب  گنچ  هب 

ارم تخاب  زاب و  قشع  لد  درب  هلیح  هب  **** روضح دقن  مامت  مدوب  هدش  تیفاع  ز 

ارم تخات  مین  هب  يراوس  تخاس  بارخ  **** مدوب تیفاع  میلقا  مظعا  داوس 

ارم تخاسن  اوه  نآ  یکنخ  زا  زگره  هک  **** قشع خزود  هب  مدش  تغارف  تشهب  زا  نم 

ارم تخانش  ات  تخادرپ  هن  درد  لها  هب  **** ملا هک  مشتحم  تسیک  نم  يدنمدرد  هب 

ارم دشک  یم  يرد  يوس  هب  نورد  قوش  هرامش 20 : لزغ 
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ارم دشک  یم  يرگد  مور  یمن  دوخ  نم  **** ارم دشک  یم  يرد  يوس  هب  نورد  قوش 

ارم دشک  یم  يرطخرپ  ياج  هب  رگید  **** دنمک يوق  قشع  �هبذج  هک  ددم  نارای 

ارم دشک  یم  يرمک  وم  لاله  لکش  **** هوک ریز  هب  یهام  هبشکی  وچ  مغ  رابزا 

ارم دشکیم  يرظن  نیب  زیت  �هدید  رد  **** مرگ هاگن  هانگ  هب  نیشتآ  لیم  دص 

ارم دشک  یم  يردق  مه  تسود  دادما  **** مشک یم  ياپ  ناوت  هک  ردق  نآ  تسم  نم 

ارم دشک  یم  يردب  ناشک  نانع  تلود  **** زاب هک  مشتحم  لسگب  نم  باکر  زا  تسد 

ارم دوب  ناج  �هلبق  تخر  هک  يراگزور  هرامش 21 : لزغ 

ارم دوب  ناهج  ود  ره  زا  هتفات  لد  يور  **** ارم دوب  ناج  �هلبق  تخر  هک  يراگزور 

ارم دوب  نامه  شیوخ  یگدنز  زا  لصاح  **** مداد یم  ناج  وت  يادوس  هب  هک  يزور  دنچ 

ارم دوب  ناهن  زار  دص  �هدرپ  ارس  لد  **** زور بش و  تلصو  هگتولخ  هب  هک  نآ  دابدای 

ارم دوب  نابز  ریز  رد  همزمز  دص  وت  اب  **** يدرک یم  نخس  زاغآ  وچ  هک  نآ  دابدای 

ارم دوب  نارگ  راب  نآ  شک  تنم  شود  **** نارگ هداب  زا  ترس  دش  یم  وچ  هک  نآ  داب  دای 

ارم دوب  نارگن  مشچ  مدرم  نابساپ  **** زارد ياهبش  وت  نیلاب  هب  هک  نآ  داب  دای 

ارم دوب  نامض  وت  ناگس  شیپ  مشتحم  **** متفر یم  ترد  رگ ز  یمد  هک  نآ  داب  دای 

ار منت  نوخ  رد  دنیبب  هدنکفا  وچ  هرامش 22 : لزغ 

ار منکفا  دیص  كرت  نیرفآ  دینک  **** ار منت  نوخ  رد  دنیبب  هدنکفا  وچ 

ار منماد  یگدولآ  دیوش ز  هک  **** مدامد یلیس  هدید  زا  رگ  دیاین 

ار منفدم  دنک  نشور  ماش  ره  هک  **** دیاینرب ملع  شتآ  كاخ  زا  رو 

ار منهاریپ  مادنا  رب  دزوسب  **** لد یمرگ  دسر  رگ  نت  سوناف  هب 

ار منماریپ  هنتف  نیا  نهاریپ  وچ  **** دراد هتسویپ  هک  مزیرگ  نوچ  مغز 
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ار منکسم  یبش  يزاون  نیکسم  ز  **** تداعس جوا  هام  يا  نک  فرشم 

ار منمرخ  نزم  شتآ  يداب  رهب  **** ملتق مرگ  وشم  وگدب  ياهمد  ز 

ار منویش  �هویش  وا  دراد  شوخ  هک  **** ین نوچ  هلان  زا  یلاخ  مشتحم  مین 

ار منارکیب  ياه  هوکش  يدرک  وحم  نوسفا  هب  هرامش 23 : لزغ 

ار منابز  یسب  بل  شون  يا  دوب  هک  یعونرهب  **** ار منارکیب  ياه  هوکش  يدرک  وحم  نوسفا  هب 

ار مناشن  مان و  نیمز  يور  زا  یهاوخ  یم  مگ  هک  **** نم اب  يدب  نادنچ  یلو  ممان  يرب  یم  یکین  هب 

ار منانمشد  يراد  تسود  یتسود و  یئامن  **** نم اب  تحلصم  رهب  هک  ندوب  ناوت  لد  شوخ  نیا  هب 

ار منامگ  يدرک  نیقی  ات  شوخ  هناگیب  يدش  **** يزاس فرط  رب  یئانشآ  رخاک  دوب  منامگ 

ار مناد  هتکن  يراب  هتکن  نیز  ابص  يا  نک  ربخ  **** نمیا تسشن  ناوتن  ناج  هب  ار  نارای  دیناجنر  وچ 

ار منایشآ  لگ  يا  يداد  ناغاز  هب  متفر  نوچ  هک  **** تیوک نشلگ  لیم  زاب  مدرکن  ناز  لبلب  وچ 

ار مناج  تخوس  یئانشآ  نیک  یگناگیب  نم و  **** نابوخاب دعب  نم  مشتحم  لد  درب  نامرف  رگا 

ارم وزرآ  رازه  رای  بل و ز  رب  ناج  هرامش 24 : لزغ 

ارم واب  ینامز  بیبط  يا  راذگب  **** ارم وزرآ  رازه  رای  بل و ز  رب  ناج 

ارم ولگ  رد  دورن  وا  غیت  بآ  زج  **** چیه هک  دش  گنت  مسفن  هر  نانچ  بت  نیز 

ارم وب  گنر و  دشکن  وزرآ  ماد  رد  **** تسا نم  لگ  شتآ  �هولج  هک  ملبلب  نآ 

ارم وم  ریجنز  تب  نآ  یشحو  ریش  نوچ  **** تسا هتسب  ریجنز  ود  هب  ات  ود  هرط  زا 

ارم وخدنت  نآ  ندید  صرح  تساج  نیز  **** کمن ار  نسح  �هدئام  تسا  دب  يوخ 

ارم وج  هنتف  يا  ینکیم  هرذ  هرذ  رگ  **** دنوش یمن  یلاخ  وت  رهم  نم ز  تارذ 

ارم وکن  يور  قشاع  هدیرفآ  دوخ  **** راگدیرفاک هنگ  هچ  ارم  یقشاع  رد 

ارم وک  كاخ  نآ  �هدجس  هب  رس  تخارفا  **** دوب دنلب  شعبط  وچ  هک  مشتحم  لابقا 
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ارم ورف  تمه  رس  رگد  سک  هب  دیان  **** يرباج ناملس  �هدجس  هب  مدمآ  ات 

ار ناهاشداپ  انعر  لیخ  رس  نآ  داب  يا  وگب  هرامش 25 : لزغ 

ار ناهالک  نیرز  رس  جات  نارسفا  جک  رس  **** ار ناهاشداپ  انعر  لیخ  رس  نآ  داب  يا  وگب 

ار ناهاپس  نونجم  ورسخ  نالاح  هتفشا  هش  **** نازوس برطضم  باتفآ  نازادگ  نوزحم  همه 

ار ناهاش  تسود  تولخ  تسین  ناوید  ياغوغ  رس  **** تریغ یلوغشم  زا  هک  لد  مرخ  ناطلس  يا  وت 

ار ناهاوخ  دادرهم  هب  رس  ياهضرع  یناهن  **** ناتسب نایجاح  تسد  ینیشنب ز  هچ  هگتولخ  هب 

ار ناهاگن  ترسح  رپ  زیمآ  باجح  ياه  هگن  **** روآ دایب  ینیب  دوخ  يوس  ناباجح  مک  مشچ  وچ 

ار ناهانگ  یب  نامرح  نادنز  زا  يرآ  نوریب  هک  **** دش یهاوخ  هاگآ  یهگ  ناشیدنا  تمهت  بذک  ز 

ار ناهاک  دیما  هاگ  ناراودیما  مغ  **** دشاب یم  هک  يو  زا  دیماان  رپ  مشتحم  يا  شابم 

ار نوماه  نونج  نوچ ز  موش  کملا  کلام  هرامش 26 : لزغ 

ار نونجم  مهن  شودرب  هیشاغ  شور  رد  **** ار نوماه  نونج  نوچ ز  موش  کملا  کلام 

ار نودرگ  �هنیآ  دنک  هریت  نم  هآ  **** دشاب ربارب  وت  يور  �هنییآ  هن  رگ 

ار نوزوم  دق  نوگلگ و  ضراع  رثا  هچ  **** لد رد  نابوخ  �هوشع  دنکن  فرصت  رگ 

ار نونجم  دسرن  فرصت  تسد  نآ  هب  هک  **** دنلب دنتسب  هطساو  نآ  زا  یلیل  لمحم 

ار نوچ  یب  ملق  مزانب  تسا  نسح  هچ  نیا  **** یمقر یتسه  �هتخت  رب  وت  نسح  نوچ  تسین 

ار نوحیج  دشکب  مدکی  هب  بآ  �هنشت  **** رگا دشاب  یسک  هک  ملصو  �هنشت  نانچ  نآ 

ار نوخ  رپ  �هلبآ  ریگ  هلحرم  نیا  لگ  **** قشع يداو  زا  شکم  یتخس  هب  ياپ  مشتحم 

ار وت  گندخ  دروخ  يریغ  وچ  كاله  موش  هرامش 27 : لزغ 

ار وت  گنج  تسافق  رد  یئتشآ  مناد  هک  **** ار وت  گندخ  دروخ  يریغ  وچ  كاله  موش 

ار وت  گنر  تسا  هتخورفا  بضغ  شتآ  هک  **** زورما ام  زوس  راهظا  وت  شیپ  هدرک  هک 
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ار وت  گنت  ناهد  یئومرس  زا  هدایز  **** دنشکن ات  دننک  وم  زا  ملق  ناروصم 

ار وت  گنس  ياهمخز  منز  هسوب  هک  سب  ز  **** شیوخ نت  تحارج  نوزفا  منک  نامز 

ار وت  گنرد  مدبمد  هر  هب  تسا  ثعاب  هچ  **** تسین یقیفر  ترگ  بشما  نم  درگ  �هدیرج 

ار وت  گنن  مان و  ورس  يا  دهد  رب  دابب  **** شزاورپ هک  هدم  یلاب  رپ و  یعدم  هب 

ار وت  گندخ  دهد  یم  لد  هب  ياج  هک  سب  ز  **** ناهج تسرپ  مشتحم  یلد  رپ  فرح  ز 

ار وت  ناریو  لد  زا  مدنارن  یمرج  نینچ  اب  هرامش 28 : لزغ 

ار وت  ناج  يا  تسا  هدوب  لد  رد  ياج  اهردق  نیا  **** ار وت  ناریو  لد  زا  مدنارن  یمرج  نینچ  اب 

ار وت  ناوتن  لد  ندرک ز  نورب  مشچ و  زا  ندنار  **** نارگید نوچ  اطخ  نیدنچ  اب  ایوگ  يرحاس 

ار وت  نادرگالب  مدرگ  تمنیب  یئالب  رد  **** رگا اما  الب  دص  مهاوخ  وت  رهب  ادخ  زا 

ار وت  نارجه  بت  رد  یتسرپ  سکان  مغ  زا  **** دوخ وچ  مهاوخ  یم  کیل  تگرم  هب  یضار  متسین 

ار وت  ناهنپ  دوخ  مشچ  ياه  هدرپ  رد  منک  رگ  **** گنت هب  ارم  درم  تشاد  یهاوخ  هک  یخوش  نانچ  نآ 

ار وت  ناماد  زا  تسد  مراد  هک  متسناوت  یم  **** رگا يدید  یمن  نایرع  متریغ  سابل  زا 

ار وت  نآ  مرج  هب  نتشک  ناوت  یم  فلکت  یب  **** وت مدید ز  نم  هک  یتسس  نیا  تریغ  رد  مشتحم 

ار وت  هدوس  بل  هب  ماج  بل  فیلکت  هب  رگ  هرامش 29 : لزغ 

ار وت  هدولآ  بل  هدولآ  تبرش  نآ  هب  هک  **** ار وت  هدوس  بل  هب  ماج  بل  فیلکت  هب  رگ 

ار وت  هدوسآ  رذح  رب  لد  �هشیدنا  هک ز  **** ریلد هدرک  تردق  نیا  لهج  �هیام  نآ  هب  هک 

ار وت  هدوشگب  همه  نیا  مرش  عقرب  خر  هب  هک  **** لگ هب  هدوس  سوه  تسد  ار  وت  هئشن  نارد  هک 

ار وت  هدودنا  لگ  هب  تمصع  �هناخ  رد  هک  **** لگ يا  تدوجو  كاخ  رب  هک  بآ  نآ  هدز 

ار وت  هدومرف  وت  نایادگ  مزب  رد  هدجس  **** يامرف عضاوت  لعف  نآ  ندومرف  هب  هک 

ار وت  هدوب  ضرغ  هچ  ینیشن  مزب  نیزا  هک  **** تسخن فیلکت  نتفریذپ  مدزک ز  مزح 
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ار وت  هدوهیب  رس  رد  همه  نیا  دهد  یم  **** ثبع دنپ  زا  دناد و  یم  وت  يوخ  مشتحم 

ار وت  هک  هاگن  هدرک  بضغ  مرگ  یمهرد  هرامش 30 : لزغ 

ار وت  هک  هآ  هتخورفا  یشتآ  يا  هلعش  **** ار وت  هک  هاگن  هدرک  بضغ  مرگ  یمهرد 

ار وت  هک  هانگ  هب  شتآ  رد  هدنکفا  تمصع  **** یقرع قرغ  هک  تسمرگ  هک  شخر  تیپ  رد 

ار وت  هک  هاچ  بل  زا  ناود  هدروآ  تشهد  **** نسح فسوی  يا  هرد  رگ  زا  برطظم  یسر  یم 

ار وت  هک  هاپس  بوشآ  هتشاد  نایم  رد  **** ياو هنت  کی  يا  هدز  یبلق  هب  هک  دیامن  یم 

ار وت  هک  هایس  گنر  دوخ  �هنیئآ  هدرک  **** عبط شیالا  زا  برای  تخر  تسگنر  هریت 

ار وت  هک  هانپ  هب  يدیشک  هزره  ششوک  **** لفاغ يا  ادخ  ساپ  يدشن  تهانپ  زک 

ار وت  هک  هار  هدز  دنلب و  هک  هآ  هدش  **** وت یهار  یب  هدز  شتآ  مشتحم  رد  هن  رگ 

ار يازف  نونج  قشع  مهد  لد  هک  وک  هلصوح  هرامش 31 : لزغ 

ار ياپزیرگ  لقع  اپ  ملسگب ز  هلسلس  **** ار يازف  نونج  قشع  مهد  لد  هک  وک  هلصوح 

ار يار  هزیتس  قشع  منک  لد  کلم  �هنحش  **** نونج قنور  یپ  زک  یئریلد  یلد و  وک 

ار ياز  هنتف  �هدید  منک  يا  هنتف  ثعاب  **** رگد لد  روش  یپ  زک  یتارج  يرگج و  وک 

ار يابر  لد  مد  مه  نآ  تبحص  منک ز  ریس  **** ریغ نیشنمه  هدش  ات  يروهت  یهتوک و 

اریادز ملا  غاد  منک  لد  غاد  �هلال  **** وزک يا  هزات  لگ  وک  یمغ  یب  مملا ز  رد 

ار يامن  رکش  رهز  نیا  منامشچ  يوب  زاب  **** شوخ هدومن  ملد  شیپ  رگد  نوچ  قشع  یخلت 

ار يازس  متس  ناج  مهد  ازس  شمتس  رد  **** منکفا یکرت  خر  رب  تیفاع  كرت  هب  هدید 

ار ياس  ریبع  دعج  رگد  دنک  مهر  ماد  **** يربلد هک  مونش  یم  نیا  يوب  شیوخ  لد  زا 

ار يادخ  منک  هدجس  نابز  نابز  نانکرکش  **** یتب �هدجس  تصخر  دهدرا  مقشع  یتفم 

ار ياو  ياو  �هلان  نم  ياه  ياه  هیرگ  **** دروآرب سک  همه  زک  تقو  دنامن  ربص 
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ار يارس  لزغ  عبط  یقشاع  غاب  لبلب  **** مشتحم هدرک  هک  روش  ناهج  رد  هداتف  زاب 

ار يدنمس  امیپ  ناهج  بشما  دنشک  یم  رد  نیرب  هرامش 32 : لزغ 

ار يدنلب  ورس  ام  غاب  زا  دنرب  یم  تعرس  هب  **** ار يدنمس  امیپ  ناهج  بشما  دنشک  یم  رد  نیرب 

ار يدنب  دیص  دنب  رهش  زا  درب  یم  ارحص  هب  **** نودرگ يریگ  لفاغ  هک  مراد  نایئارحص  مغ 

ار يدنخشون  دراد  هدنخرد  ما  هیرگ  زا  زاب  هک  **** يرادنپ هدرک  دوخ  �هچیزاب  �هیام  مرهپس 

ار يدنسپ  تفآ  ینمشد  تفلا  رازیب  لد  **** مدیدنسپ نابوخ  زا  هک  نم  مقارف  راوازس 

ار يدنمدرد  تنحم  جنک  رد  یسک  یب  درد  هب  **** دراذگن هصغ  دص  اب  درد  یب  نآ  هک  متفگ  یمن 

ار يدنپس  شتآ  لد  رد  نتسشن  بات  دوب  **** یک ات  مشتحم  نوریب  تسج  دهاوخ  هنیسزا  ملد 

ار یهاپس  لد  درگ  تمغ  ماش  هدناشن  هرامش 33 : لزغ 

ار یهاشداپ  چیه  نادب  تسین  تسد  هک  **** ار یهاپس  لد  درگ  تمغ  ماش  هدناشن 

ار یهاپس  دنک  تیامح  هک  یلدرپ  هچ  **** وت لکاک  هتشگ  حورجم  لد  دص  هانپ 

ار یهایس  يورسخ  هبترم  داد  هک  **** تسوا �هدرک  بصن  وت  لاخ  هک  لامج  نآ  زج 

ار یهاگن  ره  تسا  دیهش  رازهدص  هگ  **** شمد مد  هاگن  اب  منک  هچ  ناج  مین  هب 

ار یهآ  يا و  هلان  دوب  وچ  رثا  وا  رد  **** تسوا �هداد  داب  هب  ملاع  ود  ناج  هک  یلد 

ار یهالک  �هشوگ  منک  هدجس  رود  ز  **** لاله وچمه  هک  يرورس  نیا  سب  لصو  زا  رم 

ار یهاک  رجه  راوید  دنکن ز  یلو  **** هوک دص  نک  هوک  دنک  افو  رهم و  يارب 

ار یهانگ  یب  دنتشک  وت  يارب  زا  هک  **** وگ نماد  كاپ  ورس  نآ  هب  ابص و  يا  ور 

ار یهاگ  زیرگ  لگ  يا  مشتحم  هب  امن  **** فلز مخنا  تسرپ ز  تمشچ  �هنتف  ناهج ز 

الب رد  دز  بلط  تسد  هب  متمه  ات  هرامش 34 : لزغ 

الب روشک  نم  رخسم  دش  تسبرد  **** الب رد  دز  بلط  تسد  هب  متمه  ات 
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الب رسفا  نم  رس  رب  داهن  یم  نوچ  **** دوبر مرس  زا  هالک  هدژم  هب  اضق  تسد 

الب رکشل  نم  رس  رب  قشع  درواک  **** دوب راصح  مد  هم  هعلق  زونه  مد  نآ 

الب رتفد  رد  وت  ناشک  الب  مان  **** دنا هتشون  مدقم  �هبتر  نکهوک ز  رب 

الب رسفا  وا  رس  رب  دوب  هدنبات  **** ریسا نونج  غدب  وت  یب  دوب  هدنب  ات 

الب رس  زا  وم  رس  کی  هنامز  دهاک  **** رگا بجع  وجالب  وت  لکاک  تسه  ات 

الب رد  زا  دنک  دارم  هزوی  رد  **** مشتحم وچ  میاد  هک  قشع  درم  تسیدرم 

ام درز  يور  دولآ  رابغ  تهار  رد  هتشگ  هرامش 35 : لزغ 

ام دروآ  هار  تسنیا  هار  درگ  زا  میسر  یم  **** ام درز  يور  دولآ  رابغ  تهار  رد  هتشگ 

ام درس  هآ  ددنب ز  یم  هرهچ  رب  مد  هب  مد  **** مرگ کشا  ياه  هرطق  تیور  عمش  ياوه  رد 

ام دردمه  یسک  یب  زا  تسا  هتشگ  **** میا هداتفا  ادج  نادرد  مه  نارای  زا  هک  سب 

ام درورپ  الب  ناج  اب  درک  نارجه  هچ  نآ  **** درکن ناراب  تقرف  رورپ  روش  هایگ  اب 

ام درگ  هد  یتسین  داب  هب  اتبسح هللا  **** دوب يدرگ  تلد  رب  ام  زا  هللاذایع  رگ 

ام درف  راوس  ادیپ  دوش  هر  درگ  نوچ ز  **** گنرد یب  درآ  رب  اهلد  تیعمج  زا  درگ 

ام درگ  نابایب  نونجم  تشگ  ادیپ  زاب  **** تفگ دید و  ار  مشتحم  لیامش  یشحو  نآ  شود 

ام �هناشاک  هب  درک  رذگ  دزی  زا  يورس  هرامش 36 : لزغ 

ام �هناخ  دش  هتسارآ  مرا  نوچ  وزا  هک  **** ام �هناشاک  هب  درک  رذگ  دزی  زا  يورس 

ام �هناسفا  يدرس  زا  لد  هدرسفا  تشگ  **** تسخن فرح  زا  دمآ و  طاشن  مرگ  یلد  اب 

ام �هناوید  لد  زا  تفرگن  يرابتعا  **** چیه هک  فلز  نآ  دشن  نابنج  هلسلس  ار  هنتف 

ام �هنامیپ  رغاس و  رگج  بانوخ  رپ ز  **** دید هک  دیدرگن  هدولآ  شبل  بارش  هب 

ام �هناد  نتخیر  ثبع  دوب  وا  شیپ  **** رورغ جوا  رب  وچ  تشاد  ناریط  شعبط  غرم 
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ام �هنایادگ  مزب  یهشداپ  قیال  **** دوبن هک  ور  نآ  زا  متشگن  فیلکت  درگ 

ام �هناریو  نکاس  ناور  جنگ  نآ  يدش  **** رگا یتشگ  ام  رد  يادگ  خرچ  مشتحم 

انعر تب  نآ  شیوخ  �هدجس  ارم  دومرف  هرامش 37 : لزغ 

انعطاو انعمس  هک  مداتف  هدجس  رد  **** انعر تب  نآ  شیوخ  �هدجس  ارم  دومرف 

انعرش هیف  انعراش  هل  لح  ام  **** میدرگن رادید  یم  رد  دوخ  هب  لخد  ام 

انعجر لصالا  یلاو  انیئر  عرفلا  **** ین شخر  دیشروخ  هب  تارذ  میدوب ز 

انعطق ینیع و  هرقای  كریغ  نم  **** میتسب وت  هب  قلعت  نیع  زا  لد  هک  يزور 

انعزف برای  ربکالا و  غرفلا  فعض  **** هر دص  وت  شیپ  لمع  فعض  زا  میراز  رد 

انعق حورلا و  نم  حورلا  لسک  نکل  **** میدرکن عفد  یضرم  تیافش  راد  رد 

انعفر مهلاب  هجهبلا  ملع  انا  **** درک نوگن  نیع  ملع  مغ  زا  مشتحم  رگ 

اه ناوید  رس  جات  وت  مان  رهوگ  يا  هرامش 38 : لزغ 

اه ناونع  شیارآ  ناونع  دص  هب  وت  رکذ  **** اه ناوید  رس  جات  وت  مان  رهوگ  يا 

اهنامیا ندرگ  رد  یضیوعت  وت  ظفح  زا  **** دوبن را  کلم  سنا و  دتفا  رفک  �هطرو  رد 

اه نابایب  یط  زا  هر  مگ  نم  دوصقم  **** دیان رب  هک  بایرد  ناقاتشم  �هبعک  يا 

اه ناج  �هلفاق  در  وت  قشع  رگ  تراغ  **** دزادنا هلولو  نوچ  دزات  برط  شخر  ناج 

اه نافوط  �هدرورپ  رگنل  یب  یتشک  نیا  **** دوب نابوخ  هک ز  نآ  اب  ممسج  وا  هر  رد  دش 

اه ناماد  شیالآ  مه ز  رد  دوب  هک  اشاح  **** تسیئوش اطخ  قاتشم  ضیف  زک  مرک  ربا  نآ 

اه نامرد  يروجهم  دوخ  رد  دوخ  يروجنر  **** مهاوخ یم  مهاک و  یم  شدرد  زا  مشتحم  نوچ 

اهندید زیت  نآ  مبشما  دنکفا  هشیدنا  دص  هب  هرامش 39 : لزغ 

اهندیزگ بل  نآ  زیت  زیت  هاگن  يانثا  رد  **** اهندید زیت  نآ  مبشما  دنکفا  هشیدنا  دص  هب 
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اهندیسر كوان  نآ  تسش  زا  مرگ  میوس  هب  **** بشما دنپس  نوچ  دراد  صقر  رد  متسج  رب  سب  ز 

اهندیشک رجنخ  نآ  یتسم  دب  رد  كاب  یب  نآ  زا  **** شوخ دیآ  هک  سب  زا  راک  دتفا ز  راهنیز  نابز 

اهندیمخ نیز  تشپ  کباچ ز  نآ  مدرم  زا  ویرغ  **** نادیم زا  ندرب  نوریب  يوگ  یتقو  هصاخ  درآرب 

اهندیشک نالوج  یمرگ  رد  ناغف  نآ  دنیبب  **** زجعم ناگشیپ  اشامت  نآ  تسباتفآ  کت  رد 

اهندیرد لد  یهاپس  بلق  رد  تسا  تسد  کبس  **** نیکمت نارگ  نآ  رایسب  هک  لد  يا  مشچ  زود  رب  وزا 

اهندیرفآ نسح  رد  دوب  نکمم  هک  تقد  نآ  ره  **** دزیا تسا  هدرک  شدومن  ردناک  نیرفآ  نسح  نآ  رب 

اهندیرچ مدرم  لد  تشد  رد  تسین  بسانم  **** رسدوخ نینچ  نیا  ریاس  هب  هک  وگ  تناوهآ  دیق  یب  هب 

اهندیود لصاح  یب  هب  وناز  ات  هدوس  میاپ  هک  **** سپ نیز  مغ  يوناز  سپ  ردنا  نوکس  قشم  نم و 

اهندیرب يداو  نیزا  نونجم  لد  رد  دبات  هچ  **** دیامنن يور  لمحم  یلیل ز  نوچ  هقان  مکح  هب 

نم هک  **** نونکا دنب  هب  نوسفا  زا  مد  يدید  مشتحم  منونج 
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اه ندیمد  نوسفا  نیزا  دش  مهاوخن  لقاع 

اهیئابر قشاع  رد  دوب  یهار  هدنریگ  بجع  هرامش 40 : لزغ 

اهیئانشآ زا  شیپ  رای  يانشآ  هاگن  **** اهیئابر قشاع  رد  دوب  یهار  هدنریگ  بجع 

اهیئاس كوان  ناز  همغن  ره  ار  ریجخن  لد  **** دریم صقر  رد  لجا  ریت  رس  رب  تلاح  ز 

اهیئامزآ رادیرخ  دوخ  ياهب  رپ  سنج  هب  **** وا زان  درک  دهاوخ  هک  لد  يا  مک  ياپ  يراین 

اهیئافو یب  دیامن  یم  هب  افو  از  اجنآ  هک  **** ناماک دوخ  کلم  رد  سوه  صخش  دسر  یم  یئاج  هب 

اهیئاسران نآ  لدب  یئاوسر  هب  دش  دهاوخ  هک  **** وا روهظ  فرح  زا  تساهدبعم  راوید  رد و 

اهیئاز هنتف  داد  داد  دهاوخ  وت  دهع  رد  هک  **** متسناد مایا  ردام  تداز  هک  تروص  نیا  هب 

اهیئاخ تشگنا  نیا  شاهیئوخدنت  تسد  ز  **** نونک ادوس  هچ  یهار  دوخ  هب  ار  يو  مشتحم  يداد  وچ 

فرح ب

باتفآ نوچ  خر  اب  مدید  باوخ  رد  شبشید  هرامش 41 : لزغ 

باوخ هب  منیب  یمن  رگید  یبش  خرف  نانچ  نآ  **** باتفآ نوچ  خر  اب  مدید  باوخ  رد  شبشید 

بآ هدنزوس  شتآ  نایم  رد  دشاب  هتسب  **** نوچ هک  ناریح  نم  غیت و  نم  �هراپ  شتآ  هتسب 

بابح نوچ  مگشرس  لیخ  دنز  نوریب  اه  همیخ  **** مشچ يایرد  زا  هچ  دش  دهاوخداب  رد  اه  هناخ 

باسح زا  داتفا  هک  مداتفا  شتآ  رد  ردقنآ  **** وت تسد  زا  درک  مرگ  تنسح  رازاب  اضق  ات 

باحس زا  درابب  نوخ  ددرگ  زیگنا  باحس  رگ  **** دنز یم  نوخ  زا  مد  نافوط  رد  هک  نم  کشا  رحب 

بارطضا رد  دنکفا  بامیس  وچ  یئامیس  هام  **** ارم یپ  رد  یپ  دنچ  ات  مرکیپ  مه  زا  تیر 

باقع گنچ  رد  کشجنگ  نوچ  دید  تبوقع  دص  **** دش هراوخ  نوخ  نآ  دیص  ات  ملد  غرم  مشتحم 

باتفا وت  نسح  طخ  رس  قشم  ریز  يا  هرامش 42 : لزغ 

بان گشم  وت  فلز  ندیشک  اب  قشم  رد  **** باتفا وت  نسح  طخ  رس  قشم  ریز  يا 
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باختنا دش  عناص  تقد  نینچ ز  یشقن  **** نآ زا  ات  تشگ  ربز  ریز و  هماخ  شقن  سب 

بارطضا دراد  لد و  هک  رگم  تدنیب  یم  **** نسح طیحم  يا  بآ  رد  هدرک  يا  هک  تسکع 

بآ هن  تخر  زا  ریذپ  سکع  تسا  هنیآ  هن  **** تسیگناگی زا  نسح  �هبتر  هک  یملاع  رد 

باوخ لغش  تسلایخ و  لعف  مهو و  راک  ناک  **** وت لاحم  لاصو  مزع  ام و  تاهیه 

باکر دنک  رت  نارگ  هک  وگ  شیوخ  زان  اب  **** نانع دنک  رتکبس  ربص  راوسهش  ات 

باقن زا  ددرگ  یمن  هتفهن  نآ  هک  یئور  **** قشع باجح  زا  مزب  هب  هدنام  هتفهن  نم  زا 

باجح نیا  دزیخرب  هک  رایب  یم  زیخرب و  **** مزب باجح  دهاز  هدش  ایقاس  زورما 

باتک زا  رپ  یتیب  هناقشاع ز  تیب  کی  **** تسارتهب هک  تب  يا  مشتحم  ونش ز  یتیب 

باقن خر  زا  ینکفب  نوچ  هلک  فرط  نکشرب  هرامش 43 : لزغ 

باتفآ عولط  زا  دعب  نایع  نک  قداص  حبص  **** باقن خر  زا  ینکفب  نوچ  هلک  فرط  نکشرب 

باوخ درک  دهاوخ  هک  اما  نم  درک  مهاوخ  ربص  **** تمیآ باوخ  رد  هک  نادنچ  نک  ربص  بشما  تفگ 

بالقنا نیز  ادخ  درادهگن  ار  نامیا  کلم  **** قشع بوشاز  ربز  ریز و  لد  کلم  دشاب  لهس 

بابک متشگ  یم  هنرو  شتآ  رب  دز  یبآ  هدید  **** دنکف شتآ  باتفآ  نآ  ندید  نم  رد  هک  يد 

باکر رد  شنامک  ور  هب  ادص  هتسویپ  دور  یم  **** نسح يالیتسا  زک  ار  يراوس  مریگ  نانع  نوچ 

باتع ناقاشع  نیئآ  زاین  ناقوشعم  مسر  **** دوشیم تبحص  ماجنا  رد  تسکاپ  رگا  قشع 

باوث دشاب  شنتشک  هانگ و  شرازآ  هک  نآ  **** تسیک رازیب  مدوخ  رمع  زک  مولظم  نم  زج 

باتش ملتق  رد  دایز  للعت  مراک  رد  گرم  **** دنک یم  مد  ره  هک  مدیما  میب و  نایم  رد 

باوج یشوماخ  ریغار  نینچ  فرح  مشتحم  **** تسین تفگ  مدرک  خوش  ناز  يا  هسوب  لاوس  يد 

باتفآ نآ  خر  یب  اهبش  تسه  معمش  وچمه  هرامش 44 : لزغ 

بابک لد  نازادگ  نت  نایرب  �هنیس  نایرگ  هدید  **** باتفآ نآ  خر  یب  اهبش  تسه  معمش  وچمه 
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باذع رد  ناجالب  رد  نت  نیزح  رطاخ  نیمغ  لد  **** تسه هک  شلصو  رد  نم  رب  دح  راچ  زا  دش  هتسب 

بارطضا دیشروخ  باتهم  ور  هنیئآ  مرش  بآ  **** وا بات  بآ و  دنراد ز  نامسآ  نیمز و  رد 

بانگشم طخ  نرتسن  خر  نمسرس  لگ  نهریپ  **** دوب شک  يورس  ياج  نشلگ  هب  دریگ  یک  ورس 

بارس ایرد  رجح  رهوگ  بش  زور  تملظ  رون  **** دوش یم  نم  علاط  زک  ردقنآ  متخب  هریت 

باجح رد  وا  لعفنم  نم  ناپط  لد  نازرل  تسد  **** دوب هک  یماکان  مدرم ز  شنماد  متفرگ  نوچ 

بارخ نم  شوخرس  رای  شغ  یب  هداب  شکلد  مزب  **** دوب هک  بشما  درمن  نوچ  رد  رب  کشر  زا  یعدم 

باوخ هب  سگرن  قرع  در  لگ  هلگ  رپ  بل  نارگ  رس  **** تسا رورس  نآ  مجک  ياهنامگ  زک  مدابمرس 

ملظ محر  **** تسوا شیک  ردناک  محر  یب  یتب  دراد  مشتحم 
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باتع یمرگ  نیک  رهم  تسایس  ناسحا 

بانط نیرز  ورسخ  ناک  رگن  نوزفازور  نسح  هرامش 45 : لزغ 

باتفا زورما  هام و  بشما  دوب و  یلاله  يد  **** بانط نیرز  ورسخ  ناک  رگن  نوزفازور  نسح 

باجح بشما  باقن  يد  دش  فرط  رب  هگرخ  شود  **** کیل بوجحم  هدنکفا و  باقن  هگرخ  رد  دوب 

باکر بشما  اپداب  لعن  زورما  نیمز  يد  **** ما هدیسوب  شهگ  نالوج  در  هک  نیب  نم  تاری 

بانتجا زور  یگناگیب  رحس  يرود  دنک  بش  **** نم روط  زا  شگس  بش  کی  منک  اج  شیوک  هب  رگ 

باوث بشما  اور  دش  دهاوخ  زورما  هانگ  يد  **** دوب رای  شیک  هب  مناهنپ  قشع  زک  نم  لتق 

بارطضا هگرحس  نیکست  بش  مین  نیکمت  ماش  **** تشاد هراوخیم  نآ  هک  شتآ  مزب  هب  دز  رخآ  رود 

بالقنا زورما  روش و  بشما  شیوشت  يدوب  **** قشع هاش  روهظ  زا  ربص  رگشل  رد  مشتحم 

بآ وچ  دروخ  ملد  نوخ  يرسپ  ناملسمان  هرامش 46 : لزغ 

بابک هدرک  مرح  ناغرم  لد  یتسم  هب  هک  **** بآ وچ  دروخ  ملد  نوخ  يرسپ  ناملسمان 

باقع گنچ  شدوب  نشلگ  هک  گنت  نانچ  نآ  **** تسا هدش  یلفط  فک  رد  ملد  غرم  رب  راک 

باضخ توملا  کلم  نوخ  هب  تسد  دنک  یم  **** تسد دبای  رگ  هک  تسیفیرح  قشع  دهاش 

باوخ رتسب  زا  لجا  دهم  هب  فوخ  شدشک  **** ار قشاع  رگا  دیآ  باوخ  هب  رجه  �هرهچ 

باقن فرط  وا  خر  زا  لایخ  تشگنا  رس  هب  **** دریگرب رگا  دتفا  میسن  تسد  رب  هزرل 

بارخ تسبارخ  هک  نک  ام  لد  کلم  رکف  **** لد روشک  یهشنهاش  رس  يراد  هک  وت 

باوث تسباوث  هک  شناشچ  هب  رگید  مد  **** يداد تغیت  وچ ز  یبآ  مد  ار  مشتحم 

بآرپ مشچ  زا  ملد  تسکش  زورما  تسین  هرامش 47 : لزغ 

بارخ هناخ  نیزا  تسبارخ  هناخ  نیا  میاد  **** بآرپ مشچ  زا  ملد  تسکش  زورما  تسین 

باوخ شو  یشحو  ریاط  دنک  مرگ  نایشآ  **** مشچ هب  هک  دراذگن  مدوجو  لخن  �هشعر 
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باکرب اپ  یهن  وت  نوچ  نیمز  هب  اپ  ار  هنتف  **** دیسرن يداش  هب  هک  يراوس  بوشآ  رپ  وچ 

باوث وت  هانگ  تسباوث و  وت  ياطخ  هک  **** شکب هاوخ  ار  همه  نازوسب  عمش  نوچ  هاوخ 

باترپ نک  مدع  نابایب  هب  مناوختسا  **** لتق زا  دعب  مربن  تناگس  تلاجخ ز  ات 

بابک تسبابک  هک  شزوسم  زین  نیزا  شیب  **** تسا ینتخوس  یهنگ  یب  یهگن  مرج  هب  رک 

باذع تسباذع  هک  تحیصن  لها  تبحص  **** نک اورس  زا  نز و  تلزع  رد  رب  مشتحم 

بشما تسا  نم  رد  شتافتلا  مشچ  ریغ و  رد  شخر  هرامش 48 : لزغ 

بشما تسندرک  لفاغت  رهرد  تحلصم  شرازه  **** بشما تسا  نم  رد  شتافتلا  مشچ  ریغ و  رد  شخر 

بشما تسنمرب  شمشچ  هک  متسناد  درک و  یهاگن  **** نوخ رد  دنکفا  ار  يرگید  بش  ره  هزمغ  زک  یتب 

بشما تسنت  رد  ناج  ار  هنتف  شهاگن  زرط  زا  هک  **** اداب وا  زامغ  سگرن  يادف  مناج  نت و 

بشما تسا  نمرخ  نمرخ  مزب  ردناک  لصو  لقن  ز  **** دراد یم  هاتوک  سوه  تسد  متشهد  بارش 

بشما تسا  نمشد  بیرف  دنب  رد  تسود  رگید  هک  **** ار دوخ  مهد  يزاب  نم  ریغ و  اب  میئوگدب  دنک 

بشما تسا  نشور  یهجو  هتشگ  هگآ  مقشع  زک  نیرب  **** ندوزفا ضراع  نآ  نم  درد  ثیدح  يانثا  رد 

بشما تسنهاریپ  زا  رتکزان  نایم  ردنا  باجح  **** وا اب  ار  هدوسرف  مغ  ناج  شلایخ  شوغآ  رد 

بشما تسنماد  رد  منماد  نماد  لصو  دقن  هک  **** منازیخمرب ار  ادخ  سلجم  هنحش  مزب  ز 

بشما تسا  نکفا  دیص  نآ  مشچ  ياهشوگ  ساپ  ز  **** یپ رد  یپ  ریت  هاگجامآ  مشتحم  مشچ  ود 

بشما تسا  نم  ناج  رد  سنا  یعون  هب  ار  شلایخ  هرامش 49 : لزغ 

بشما تسنت  رد  مناج  ود  اهیناج  مین  نیا  اب  هک  **** بشما تسا  نم  ناج  رد  سنا  یعون  هب  ار  شلایخ 

بشما تسنم  لتق  توبن  ایوگ  هدناوخ  مه  ارم  **** رخآ لتق  هب  درآ  ناهن  دناوخ  ار  هک  ره  تبحص  هب 

بشما تسندروخنوخ  ضرغ  زک  یناج  تسه  مه  ارم  **** یئوج ار  رایغا  دنچ  هداب  رس  در  ریشمش و  فک  هب 

بشما تسندرگ  ردنا  تنوخدص  مرب  ناج  نم  رگا  **** يدنکفا ندرگ  ردنا  متسد  سلجم  هب  یتسمدب  ز 
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بشما تسنماد  رد  ار  هداتفا  نم  يرایشه  هب  **** نازارفارس شود  رس  رب  يدوب  هداب  زک  يرس 

بشما تسنزخم  رایع  فرط  نآ  رارسا  لد  هک  **** وا رهم  هب  دشاب  مهب  رز  نوچ  رگا  دنبوک  مرس 

بشما تسا  نمشد  نابز  رب  نم  �هرابرد  اه  هچ  **** اما مدش  دوخ  نابز  زا  مورحم  تسود  مزب  ز 

مرازه **** يزودیم فطل  زا  بیقر  دق  رب  هک  تعلخ  نآ  زا 
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بشما تسا  نهاریپ  رد  ساملا  نزوس 

بشما تسا  نکفادرم  هداب  زا  هاوخ  هعرج  شقوذ  هک  **** یقاس يا  رادید  یم  امیپ  مشتحم  رب  یمد 

بشما تسهاگن  زرط  نآ  زا  هنتف  رپ  مزب  هرامش 50 : لزغ 

بشما تسهایس  مشچ  نآ  هناخ  رد  هنتف  **** بشما تسهاگن  زرط  نآ  زا  هنتف  رپ  مزب 

بشما تسهام  �هجنپ  هدبات  افص  زا  **** دوب یناعنک  هم  نسح  در  نابیرگ  يد 

بشما تسهآ  �هتشر  رد  همه  تب  نآ  شیپ  **** دوب هک  زار  رهوگ  ره  ناهن  قشع  زا  مشود 

بشما تسهاگن  هدیدزد  همه  شمشچ  راک  **** ارچ هدرب  نامگ  هنرگ  نم  يزاب  رظن  هب 

بشما تسهاوخ  هلسلس  وا  يوسیگ  زا  هنتف  **** ما هلسلس  نهک  هک  نونجم  نم  طبض  رهب 

بشما تسهالک  فرط  نآ  زا  یناشفا  نماد  **** وا �هراسخر  شتآ  رب  همه  نیا  ار  نسح 

بشما تسهاش  نماد  ادگ  بور  ناتسآ  هک  **** شورخ مزب  رد  نماد و  ناشک  رای  دسر  یم 

بشما تسهانگ  وفع  رثا  وا  هگن  **** مشچ �هشوگ  زا  مد  هب  مد  یهنگ  رپ  نم  وچ  رب 

بشما تسهاک  وچ  نزو  یبوت  نیکمت  هوک  **** ارچ تساپ  کبس  هنرگ  رظن  کیپ  مشتحم 

بیقر يراکددم  دش ز  بیصن  ملصو  هرامش 51 : لزغ 

بیقر يرای  یسب  دوب  دیفم  نارای  **** بیقر يراکددم  دش ز  بیصن  ملصو 

بیقر يراوخمغ  توق  هب  مغ  راخ  دص  **** لد ياپ  مدیشک ز  قشع  هار  هاش  رد 

بیقر يرازیب  طخ  مردیم  زین  نم  **** لصو تارب  مرای  داد ز  وچ  شیرازیب 

بیقر يراسکبس  رکف  مینک  مه  ام  **** نارگ دوش  اهرسوچ  رای  رجه  ماج  زا 

بیقر يراچان  تبحم  زا  هراچیب  **** ما هدنام  هدنامرد  نم  ینمشد  تسود  رد 

بیقر يرادملع  لمع ز  نیا  تسارود  **** تسا هدرک  رادلد  برقم  یسب  ار  ام 

بیقر يرازآ  مک  ام ز  قشع  رازاب  **** مشتحم هدرسفا  دوش  تبقاع  هک  مسرت 
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فرح ت

تدارا تسد  هب  دنز  یم  لد  رد  يا  هناگی  هرامش 52 : لزغ 

تدایز تسام  فرط  شنسح ز  بکوم  ياج  هک  **** تدارا تسد  هب  دنز  یم  لد  رد  يا  هناگی 

تدارا دنمک  دلسگن  وا  نم و  �هنایم  **** بناج ود  دوب ز  اضق  روز  شکاشک  رگا 

تیالو ود  رد  درک  مایا  ردام  هک  اه  هچ  **** ناعنک �هناخ  دتف  روشرپ و  تیالو  نیا  رد 

تداعس لیهس  يا  شوخرس  آردب  يا  هشوگ  ز  **** دش دحز  رجه  رامخ  جنر  یگنر  هتسکش 

تدایع دیون  دوخ  ناکیپ  هتسخ  هب  هدب  **** ار ادخ  گنت  حور  غرم  �هلصوح  هداتف 

تدابع هلاس  رازه  راک  هبش  کی  زاین  **** اجنآ دنک  یم  هک  مشتحم  خر  تسیدبعم  هب 

تخادنا بارس  رد  هنشت  نم  هار  رجه  وچ  هرامش 53 : لزغ 

تخادنا بارطضا  بادرگ  هب  هنیفس  نوکس  **** تخادنا بارس  رد  هنشت  نم  هار  رجه  وچ 

تخادنا بآ  رد  ارم  میلگ  تسب  تسد  وچ  **** ار نارای  مامت  اهیددم  دب  کلف ز 

تخادنا باقن  ار  دوصقم  دهاش  هرهچ  ز  **** هگ نآ  تسب  هلیح  هب  لوا  نم  تسد  هنامز 

تخادنا بات  چیپ و  هب  ار  ناج  �هتشر  رازه  **** وا لکاک  میسن  زا  دومن  هک  یشبنج  هب 

تخادنا بارخ  ار  هراوخیم  نم  وا  يوب  هک  **** یماج شمغ  یقاس  زا  مشتحم  تفرگ 

تخادنا روجنر  وت  رجه  زا  مرتسب  رب  رود  هرامش 54 : لزغ 

تخادنارود ارم  وت  زا  یبجع  مخز  مشچ  **** تخادنا روجنر  وت  رجه  زا  مرتسب  رب  رود 

تخادنا رومخم  سگرن  نآ  مرغاس  یکی  هب  **** هناخمخ دص  یم  زا  مدشن  شوخ  رس  هک  نم 

تخادنا روزرپ  يوزاب  نآ  هک  دوب  یکوان  **** بوچ هب  تسب  لجا  تسد  نم  نتشک  رد  هک  نآ 

تخادنا روش  لد  هب  هک  سب  وا  شسرپ  �هدژم  **** دنکفا رود  لجا  هب  لیام  نت  زا  ار  جنر 

تخادنا روجنر  نم  رب  رذگ  وچ  تدایع  هب  **** روجنگ مناهج  ود  تایح  جنگ  رب  تخاس 
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تخادنا روم  رس  هب  نامیلس  هک  يراذگ  زا  **** دز رس  تریغ  �هلعش  رشب  نج و  لد  زا 

تخادنا رونرپ  تعلط  نآ  يوترپ  وا  رب  ات  **** قبس درب  هم  �هفرغ  زا  مشتحم  �هبلک 

تخاس وت  يوکین  يور  زا  عنص  �هنییآ  هک  نآ  هرامش 55 : لزغ 

تخاس وت  يور  زا  لجخ  ار  ناخر  �هنییآ  �همه  **** تخاس وت  يوکین  يور  زا  عنص  �هنییآ  هک  نآ 

تخاس وت  يوربا  ود  قاط  خر  ود  يالاب  هک  نآ  **** هم دینارذگ ز  تلاجخ  ناویا  قاط 

تخاس وت  يوجلد  دق  لخن  وچ  درک  نیرفآ  **** شیوخ تردق  رب  وت  نسح  نمچ  دنب  لخن 

تخاس وت  يوزاب  توق  ددم  زا  شیوخ  راک  **** نامک درک  هز  وچ  هنتف  ناهج  ود  لتق  رهب 

تخاس وت  يوزارت  گنس  ار  هبکوک  رپ  رهم  **** دیجنس یم  نوچ  وت  گنس  نارگ  نسح  نامسآ 

تخاس وت  يوم  نکش  ردنا  بجع  ینایشآ  **** رخآ اهیرپ  لاب و  یب  �همه  اب  لد  غرم 

تخاس وت  يوک  رس  كاخ  ارم  روشرپ  رس  **** قشع وا  رد  هک  دوسآ  رس  درد  زا  کلف 

تخاس وت  يوداج  سگرن  زا  هگن  نیتسخن  هب  **** ارم راک  کلف  هک  نک  نارگد  راک  رکف 

تخاس وت  يوگنخس  مشچ  اب  وت  ناهنپ ز  تفر و  **** لد وت  لعل  یشوماخ  رد  وت  نامرف  دید 

تخاس وت  يوب  زا  مدوخ  یب  ابص  یتسد  شیپ  **** يدرک ممزب  هب  هجنر  یمدق  هگره  هک  هو 

اج هبترم  کی  هک  نیا  **** دناسر زاجعا  هب  قشع  �هبترم  مشتحم 
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تخاس وت  يوخدب  لد  رد 

تخوس تبحص  رد  وچ  خوش  نآ  دوخ  تسد  رب  غاد  هرامش 56 : لزغ 

تخوس تریغ  زا  نم  ناج  دش و  بات  رد  ریغ  **** تخوس تبحص  رد  وچ  خوش  نآ  دوخ  تسد  رب  غاد 

تخوس تروص  نیا  هب  قلخ  لد  شاقن  کلک  **** دیشک راوید  رد و  رب  شخر  عمش  تروص 

تخوس تعلط  نآ  یمرگ  زا  ما  هدید  رد  بآ  **** کشرس هب  میوشب  هرهچ  شخر  شیپ  متساوخ 

تخوس تریغ  زا  رگد  قیرط  هب  ار  یکی  ره  **** نم رد  شتآ  دز  مرگ  دنک  تساوخ  ار  ریغ 

تخوس ترسح  وت و ز  يولهپ  هب  دید  ارم  هک  **** بیقر وت  قاثو  هب  دمآ  بش  وچ  مدرک  قوذ 

تخوس تمحر  نآ  هب  هک  یغادز  مولعم  تشگ  **** بشما مبیقر  يادوس  شتآ  �هلعش 

تخوس تبیغ  یپ  غاد  نوچ  هلصوح  مک  ریغ  **** تفای شوخ  رطاخ  يدیمهف و  هک  تفای  مشتحم 

تراداوه رتخا  دنلب  دص  لوا  يدوب  یلاله  هرامش 57 : لزغ 

ترای نانچ  نآ  یمامتان  یمامت  هام  نونک  **** تراداوه رتخا  دنلب  دص  لوا  يدوب  یلاله 

تراب رمث  لخن  مرث  دراب  رصب  یبره  رب  هک  **** متسناد هچ  ار  تلاهن  مدرورپ  هدید  بآ  هب 

تراوخ نوخ  مشچ  ياذغ  مناج  �هریش  زا  دوب  هک  **** دیآ یم  باریس  �هچنغ  زا  ریش  يوب  تزونه 

تراتفرگ مدید  یم  شیوخ و  لاح  هب  مدید  یمن  **** ار دوخ  نم  هک  لبنس  رب  هناش  دزیم  هیاد  تزونه 

ترازآ مدرم  يوخ  تسد  زا  دوب  هراپ  مبیج  هک  **** یبوخ هماج  نت  رب  دوب  بترمان  تزونه 

ترارط دعج  دنمک  رد  مدوب  هداتفا  نم  هک  **** تب يا  دوبن  کباچ  ینکفا  درم  رد  هرط  تزونه 

ترادیرخ سلفم  نم  مدوب  سوه  نیدنچ  اب  هک  **** نادنچ يا  هزاوآ  دوبن  تنسح  فسوی  زا  زونه 

تراسخر تسا  ناهنپ  هدرپ  دص  سپ  رد  قشاع  ز  **** يزان هوشع و  سابل  رد  رس  ات  ياپ  زک  نونک 

تراتفر زیگنا  دق و  فطل  رب  هراظن  کی  هب  **** ار ناج  لد و  دقن  مشتحم  دناشف  اتآ  نورب 

تسا نقذ  يوگ  هچ  فلز و  رس  ناگوچ  هچ  نیا  هرامش 58 : لزغ 
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تسا ندب  فطل  یشوپابق و  هناکرت  هچ  نیا  **** تسا نقذ  يوگ  هچ  فلز و  رس  ناگوچ  هچ  نیا 

تسنخس رد  رظن  لها  اب  هک  تسمشچ  هچ  نیو  **** تسامرف تراشا  هتسویپ  هک  تسوربا  هچ  نیا 

تسنکش رد  شا  هیبعت  دص  هک  تسا  دعج  هچ  نیو  **** تساتخ کشم  نکش  تمیق  هک  تسلاخ  هچ  نیا 

تسا نمجنا  رازه  عمش  مررش  مجنا  هآ  **** نآ وترپ  زا  هک  تسا  راذع  هدنشخر  هچ  نیا 

تسنکف مدرم  شک  قشاع  شک و  رجنخ  تسم و  **** وا یکاب  یب  وت ز  مشچ  هک  تسا  هزمغ  هچ  نیا 

تسنم صوصخم  هک  هویش  نآ  تندرک  هگن  زا  **** دنبایرد رگ  وت  ناریسا  ناجرب  ياو 

تسا نت  ناج و  �هقرفت  ببس  یئادج  نیاک  **** ادج تسود  زا  وشم  ناج  تدوب  ات  مشتحم 

تسنوریب دح  هک ز  يدح  هب  وت  اب  متسود  هرامش 59 : لزغ 

تسا نوزفا  حرش  هک ز  یعون  هب  زین  منمشد  **** تسنوریب دح  هک ز  يدح  هب  وت  اب  متسود 

تسنوچ میوگن  هک  هب  نآ  ینمشد  تروص  **** تسا ینغتسم  ونش  تفگ و  زا  یتسود  ینعم 

تسنوگلگ ارچ  تفگ  ناوتن  لبلب  کشا  **** راخ تبحص  ادرد ز  نوچ  لگ  تمصع  نماد 

تسنوخ رد  ارچ  هیرگ  زا  رمک  ات  نک  هوک  **** تسین لگ  رد  عمط  تسد  زا  رگا  ورسخ  ياپ 

تسا نونجم  یگتفشآ  دص  هب  اجنآ  یلیل  **** یبجعلاوب زا  هک  تسیماقم  کشر  يداو 

تسا نوماه  هر  کیپ  یح  هک ز  یلیل  گس  **** مین ود  میب  زا  یلد  نابیقر  تسد  زا  دراد 

تسا نونمم  ونش  تفگ و  نیمه  هب  قشاع  هنرو  **** رانک سوب و  عمط  نابوخ  تسار ز  سوهلاوب 

تسا نوزحم  نم  مغر  رب  هک  عون  نیا  کلف  **** بیقر نوتفم  قشاع و  تدنک  رخآ  مسرت 

تسنوسفا دص  هناسفا و  کی  هک  وا  نخس  **** ونشم اهافج  رذع  رد  ونشب و  مشتحم 

تسدرد هدرورپ  هک  هتشگ  مخ  دق  لخن  هرامش 60 : لزغ 

تسدرز �هرهچ  شلگ  نوخرپ و  لد  شراب  **** تسدرد هدرورپ  هک  هتشگ  مخ  دق  لخن 

تسا درد  �هزادنا  هب  هتسخ  ره  مهرم  رگ  **** هام يا  دسر  یم  ارم  وت  لاصو  هلاسدص 
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تسا درگ  هدولآ  رگد  شوشم  فلز  ناک  **** دابرب هدش  تدنمس  نالوج  هک ز  كاخ 

تسادرف هک  تسادرف  وت  قشع  �هقرفت  زا  **** تسا لیخ  بحاص  نوکس  ربص و  درخ و  زک  لد 

تسا درم  نز و  يابر  مارآ  هک  وت  قشع  **** تساخیلز مارالد  نسح  نک  خوسنم 

تسادرگ هیداب  دص  هیحان  نآ  رد  هتشگرس  **** داب نوچ  هک  قشع  �هیداب  زا  رذح  لد  يا 

تسا درس  وت  هآ  رگ  تسمرگ و  وت  کشا  رگ  **** توافت هچ  ار  ناتب  عمش  نآ  مشتحم  يا 

تسا ندومن  خر  فرط  زا  فلز  هچ  نیا  زاب  هرامش 61 : لزغ 

تسا ندوس  هلال  قرو  رب  گشم  هچ  نیا  زاب  **** تسا ندومن  خر  فرط  زا  فلز  هچ  نیا  زاب 

تسا ندوزف  قشاع  لد  رب  غاد  هچ  نیا  زاب  **** راذعرب تسلاخ  ندرک  بصن  هچ  نیا  زاب 

تسا ندوبر  نالفط  فک  زا  هلیح  هب  رهوگ  **** لد هداس  ناریسا  نینچ ز  ندرب  لد 

تسا ندومن  رفاک  هب  تشهب  نینچ  یلصو  **** تخاس ریسا  مرجه  هب  لصو  يادتبا  رد 

تسا ندوشگ  ملکت  هب  بل  رید  رید  نآ  **** شربکت لیلد  رورغ و  نیرت  نشور 

تسا ندونش  نامقل  بل  زا  تمکح  رتهب ز  **** نآ هک  نک  شوگ  ناغم  ریپ  لزا ز  رس 

تسندوب هدنز  دوخ  ربلد  لاصو  زا  رود  **** مشتحم گرم  زا  رتب  یتلاح  قشع  رد 

تسا مهرم  هنیس  رب  هک  رای  يافج  مخز  هرامش 62 : لزغ 

تسا مک  وا  فطل  زا  هدایز و  نم  تخب  زا  **** تسا مهرم  هنیس  رب  هک  رای  يافج  مخز 

تسا ملعم  دیق  طالتخا ز  دیق  رد  **** کیل تسود  بعل  ود و  تسا و  لد  كدوک 

تسا مهرد  رایسب  دراد و  هتفکش  ار  دوخ  **** راگن ناک  مزب  نیرد  هتفکش  یلگ  ناهنپ 

تسمدمه هک  اب  ناهن  هک  نایع  دش  مزب  رد  **** وا رایتخا  یب  عضاوت  زا  تسم و  دش 

تسمتاخ تسد  رد  هک  تسیمتاخ  لعل  ناک  **** رهم هب  دسر  یئادگ  فطل  تارب  مسرت 

تسمن رپ  مشچ  زا  رگید  من  کی  فوقوم  **** ناج يانب  تسکش  رجه  ياه  هیرگ  زا 
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تسا مدقم  يراک  �همه  رب  هک  نیا  تسا  یلغش  **** یلب ناتب  يوک  رس  نم و  مد  حبص  ره 

تسا مدآ  هک  ره  دنک  وت  �هدجس  هک  دیاب  **** مسر فالخ  رب  یکلم  لیاصخ  نیا  اب 

تسا مدقم  ریخ  مد  همه  مشتحم  راتفگ  **** تسوا داب  ریخ  يوزرآ  رد  ناج  هک  مغ  اب 

تسا زیرنوخ  رای  دادیب  رجنخ  هک  نونک  هرامش 63 : لزغ 

تسا زیت  ناحتما  رازاب  هک  درم  تساجک  **** تسا زیرنوخ  رای  دادیب  رجنخ  هک  نونک 

تسا زیورپ  لصو  هب ز  شنک  هوک  دای  هک  **** زاورپ رد  تسا  یبل  نیریش  �هدعو  ملد ز 

تسا زیمآ  هیانک  تثیدح  نارگ و  ترس  **** رگد هک  بل  شون  ورس  يا  هدزرس  هچ  نم  ز 

تسا زیخ  کبس  رطاخ  نارگ  هآ  کیپ  هک  **** رطاخ رب  روج  راب  نیزا  منوزف  هنم 

تسا زیوالد  هرط  نآ  ینارگ  رس  ز  **** قارف زارد  بش  مناج  گر  شکاشک 

تسا زیت  نم  نوخ  هب  یناهج  غیت  هک  مشوخ  **** وت محرت  لباق  موش  هک  نامگ  نیا  هب 

تسا نیگناب  وا  ياهنخس  هاگ  هاگ  هک  **** ونشب دنک  تتماق  از  نخس  مشتحم  وچ 

تسا تلود  بابرا  �هلبق  هک  ناتسآ  ناز  هرامش 64 : لزغ 

تسا تیلباق  مدع  زا  نم  یمورحم  **** تسا تلود  بابرا  �هلبق  هک  ناتسآ  ناز 

تسا تریصب  لها  �همرس  هگ  رد  كاخ  ناز  **** بیصن یب  هدنام  يرصب  یب  نیع  مشچ ز 

تسا تلجخ  يوناز  رس  رب  لاعفنا  زا  **** زاین دص  هب  شیاپ  فک  رب  تسین  هک  میور 

تسا تلذم  راب  ینارگ  زا  هدرزآ  **** وت باک  رد  شک  هیشاغ  تسین  هک  مشود 

تسا تحار  نابیرگ  شیع و  بیج  هتوک ز  **** ماش حبص و  �هنیس  رب  وت  شیپ  تسین  هک  متسد 

تسا تسایس  رهق و  لسالس  بجوتسم  **** تسوت هار  هب  يراج  هن  هک  هنگ  نیزا  میاپ 

تسا تبحص  ریخات  ثعاب  راگزور  رد  **** تسوت سوب  ياپ  زا  معنام  خرچ  رود  رگ 

تسا تجاح  هچ  يروم  تحیصن  نمجنا  رد  **** ار دهع  نامیلس  هنرو  تسافج  نم  رب 
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تسا تمه  بابرا  هتفگ  هک  ترد  زا  رود  **** دابمور چیه  زا  مشتحم  يور  دعب  نم 

تساخرب نیمز  هنتف  نآ  وچ  صقر  مزع  هب  هرامش 65 : لزغ 

تساخرب نیرفا  بیغ  بل  نامسآ ز  رب  **** تساخرب نیمز  هنتف  نآ  وچ  صقر  مزع  هب 

تساخرب نینزان  ورس  نآ  وچ  تسشن  ورف  **** شورف هولج  ناتب  زان  �هلعش  مزب  هب 

تساخرب نیرفآ  هولج  نآ  وچ  هولج  دصق  هب  **** نودرگ بل  نیرفآ  سب  تشگ ز  راکف 

تساخرب نیربنع  دعج  نآ  وچ  هولج  داب  ز  **** تشگ اهلد  دیق  نابنج  هلسلس  همشرک 

تساخرب نیچ  زان  يوربا  رید ز  هچرگا  **** دش نادنخ  طاسبنا  بل  دوز  هب  الب 

تساخرب نیمز  زا  مارآ  هتساخن  اج  ز  **** صقر تمیزع  دش  هچرگ  شیگدیمرآ  هب 

تساخرب نیزح  �هلاو  مشتحم  ناغف ز  **** تسشن داد و  زیخ  بوشآ  �هولج  داد  وچ 

تساخنرب ناناج  یهآ ز  منداد  ناج  مد  نوچ  هرامش 66 : لزغ 

تساخنرب ناغفا  مدرم  زک  دزن  رس  نم  زا  یهآ  **** تساخنرب ناناج  یهآ ز  منداد  ناج  مد  نوچ 

تساخنرب نافوط  هک  دزرس  مک  هیرگ  نم  زا  يراب  **** دود تساخرب  مرس  زا  تشگ و  زیخ  نافوط  هیرگ 

تساخنرب نادیم  يدرگ ز  دشن  هم  نآ  زات  هصرع  **** نسح نادیم  رد  دوب  ناراوسهش  روش  هچرگ 

تساخنرب ناج  زا  هلعش  ار  ام  هک  يریغ  رس  رب  **** دنلب زگره  دشن  نوگلگ  ابق  نآ  غیت  تسد و 

تساخنرب نالوج  مرگ  يراوس  وا  نوچ  نیمز  زک  **** باتفآ رب  دنک  نالوج  رگا  ار  وا  دسر  یم 

تساخنرب نابیرگ  كاچ  زا  هزین  کی  مشتاک  **** مشتآ رپ  �هنیس  رب  وزا  تسشنن  یکوان 

تساخنرب ناتسرفاک  ناز  مشتحم  ناملسم  کی  **** دشن عنام  سک  رای و  مبیقر  يوک  رد  تشک 

تسادیپ نآ  زا  راکشآ  عنص  تروص  هک  تخر  هرامش 67 : لزغ 

تسادیپ نآ  زا  راگن  تروص  تقد  ناشن  **** تسادیپ نآ  زا  راکشآ  عنص  تروص  هک  تخر 

تسادیپ نآ  زا  راگدرورپ  تردق  نامک  **** رداق سک  چیه  تسین  شتفص  رب  هک  تدق 
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تسادیپ نآ  زا  رامخ  تاکرح  ینارگ  **** زورما شود  دوب  فطل  یم  مرگ  هک  ترس 

تسادیپ نآ  زا  راهب  دص  تلگ  درگ  هک  یطخ  **** زونه تسا  هتفهن  تنسح  نماد  ریز  هب 

تسادیپ نآ  زا  رایتخا  یب  همه  بناج  هب  **** یششک یلو  تیوربا  تسا  شک  تخس  نامک 

تسادیپ نآ  زا  رازه  دص  ناهن  ياه  هوشع  هک  **** منک مان  هچ  ار  مشچ  نآ  زا  يزاس  همشرک 

تسادیپ نآ  زا  رارق  یب  مشتحم  لاح  هک  **** میوگ یمن  نیا  زج  تفلز  يرارق  یب  ز 

تسادیپ وت  راوطاز  زورما  يدب  نم  اب  هرامش 68 : لزغ 

تسادیپ وت  راتفگ  هتفگ ز  ینخس  وگدب  **** تسادیپ وت  راوطاز  زورما  يدب  نم  اب 

تسادیپ وت  راسخر  �هنیئآ  زا  تروص  نیا  **** تبوخ تروص  نالد  رین  �هنیئآ  تمه 

تسادیپ وت  راتسد  نتسب  یگتفشآ  ز  **** شنایب تسا  یتسم  هک  هتسبرس  هتکن  نآ 

تسادیپ وت  راوخ  نوخ  سگرن  یشوخرس  زا  **** یحوبص زورما  يا  هدرک  یکی  نوخ  زا 

تسادیپ وت  راتفر  یناماس  رس و  یب  زا  **** یتسم تیفیک  یئآ و  یم  هدز  رغاس 

تسادیپ وت  راب  رکش  ياهبل  شبنج  زا  **** یناهن دیدهت  هک  رازآ  رس  يراد 

تسادیپ وت  رارط  هرط  یمهرد  زا  **** یعمج رطاخ  يا  هدز  رب  مهب  هدیدزد 

تسادیپ وت  راعشا  وت ز  روعش  تسا  هتفر  **** ور نآ  تریح  زا  مشتحم  ندز  فرح  رد 

تسا رظن  لها  رس  تبحم  نادیم  يوگ  هرامش 69 : لزغ 

تسا رطخ  رد  رس  هک  دیدرگم  هصرع  نیا  درگ  **** تسا رظن  لها  رس  تبحم  نادیم  يوگ 

تسا رد  هدرپ  دص  هدرپ و  کی  هک  هآ  منک  نوچ  **** زار �هدرپ  گنت  هآ و  زا  رپ  گنت  �هنیس 

تسا رنه  دزیخن  وت  زا  دود  وت و  يزوسب  هک  **** ناهج درآرب ز  دود  هگ  وت  زوس  رنه  وچ 

تسا رحس  تمایق  حبص  ارم  رجه  بش  هک  **** یئوگ ملاصو  حبص  ندمآ  رید  تشگ 

تسا رمک  نیرز  هم  دص  وا  هتسب  رمک  هک  **** رمک هتسب  یهم  وت  دصق  هب  هک  لد  يا  هدژم 
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تسا رثا  تداعس  ياه  نارق  هدنخرف  وچ  نیا  **** دنیب منیرق  هاگره  وت  هب  دریم  ریغ 

تسا رت  قاتشم  همه  زک  مشتحم  رس  رب  **** ناقاتشمرس دصق  ینک  وچ  فک  رب  غیت 

تسا رایسب  راذگ  نابیقر  يوسب  ار  وت  هرامش 70 : لزغ 

تسا رایسب  رابغ  لد  رب  وت  راذگهر  ز  **** تسا رایسب  راذگ  نابیقر  يوسب  ار  وت 

تسا رایسب  راخ  وت  درگب  هک  نیا  زا  دوس  هچ  **** یلو راگن  يا  يراخ  یب  لگ  افص  زا  وت 

تسا رایسب  رای  تسا و  عیسو  نسح  کلم  هک  **** رایم گنت  هب  نینچ  برشم  تعسو  هب  ارم 

تسا رایسب  راکش  ردنا  رت  هشیپ  راکش  **** وت نسح ز  هاگ  ریجخن  هب  هک  نکم  متس 

تسا رایسب  راوسهش  نآ  هر  رد  هداتف  **** راکش وت  نوچ  هک  نخس  لد  يا  نک  شیوخ  دح  هب 

تسا رایسب  رابدرب  شمغ  راب  ریز  هب  **** زونه هک  شکب  وا  يانمت  راب  زانب 

تسا رایسب  راظتنا  هر  هب  اه  هدید  هک  **** تسود هر  زا  يدرگ  زیگنارب  فطل  هب  ابص 

تسا رایسب  راودیما  لد  تهر  رد  هک  **** زان يداو  نانع ز  نادرگب  ایب و  وگب 

تسا رایسب  راوخ  هزیر  ار  وت  نسح  ناوخب  **** يرپ یمدآ و  روم ز  سگم و  نوچ  زونه 

تسا رایسب  راهبون  ار  وت  ناتسلگ  هک  **** دیما عطق  شیوخ  نسح  زا  نکم  نازخ  کی  هب 

رایسب راسکاخ  تهر  هب  مشتحم  وچ  **** زونه هک  يربلد  هار  زا  مدق  هنم  نورب 
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تسا

تسا رگید  یلامج  ار  نابوخ  ناطلس  نآ  طخ  اب  هرامش 71 : لزغ 

تسا رگید  یلامک  بحاص  وا  يوم  ره  هتسب  **** تسا رگید  یلامج  ار  نابوخ  ناطلس  نآ  طخ  اب 

تسا رگید  یلایخ  ار  مدرم  میرکف و  نیرد  ام  **** تسود يور  رکف  ریغ  ارام  �هناختب  رد  تسین 

تسا رگید  یلاعفنا  ار  ام  وت  يور  زا  مدره  **** طاشن زا  میدادن  ناج  مد  کی  هب  نوچ  تیور  شیپ 

تسا رگید  یلاله  تیوربا  یقاط ز  ره  هک  ناز  **** دیعب دوبن  تندید  زا  دیع  ود  ار  ام  دوب  رگ 

تسا رگید  یلازغ  یشحو  یپ  رد  شمشچ  زاب  **** انشآ یلازغ  اب  دش  نوچ  هک  هب  سک  نآ  زا  گس 

تسا رگید  یلاح  بسح و  وا  �هتفگ  زا  لزغ  ره  **** قشع دراد ز  رگد  یلاح  نامز  ره  نوچ  مشتحم 

تسا ریجخن  ار  وت  مشچ  ناتب  مشچ  يوهآ  هرامش 72 : لزغ 

تسا ریگ  وهآ  يوهآ  وت  نکفا  دیص  مشچ  **** تسا ریجخن  ار  وت  مشچ  ناتب  مشچ  يوهآ 

تسا ریت  نآ  رپ  هک  تزارد  ناگژم  فص  **** ناج هب  گنهآ  کبس  ار  تهگن  ریت  هدرک 

تسا رییغت  یب  وت  گنر  وا  �هراظن  هک ز  **** يا هتفای  شهگن  زا  بیقر  قشع  �هبتر 

تسا ریرحت  یب  هک  تسیطخ  وت  راسخر  شیپ  **** ناخر هداس  خر  ریرحت  هتفای  تطخ  ات 

تسا ریثات  نیمه  تسا  درکن  هچ  نآ  دنک  هچ  **** نم �هلان  وت  لد  رد  نوزف  راک  دص  هدرک 

تسا ریصقت  ار  وت  تسین  ارم  ریصقت  هچ  نآ  **** دنورگ رد  ناج  هب  هک  ناریسا  تامهم  رد 

تسا ریجنز  رد  هدرک و  یگناوید  تفگ  **** وم هلسلس  نازا  لد  غارس  درک  مشتحم 

تسا سب  لگ  يا  یشکرس  دیشک  رس  تخر  طخ ز  هرامش 73 : لزغ 

تسا سب  لفاغت  زان و  دیسر  شزاون  تقو  **** تسا سب  لگ  يا  یشکرس  دیشک  رس  تخر  طخ ز 

تسا سب  لمحت  ربص و  مردیم  لگ  وچ  هماج  **** يرب مدیدن  وت  زا  زیر  �هویم  دش  وت  لخن 

تسا سب  لکاک  �هقلح  تدق  ورس  رس  رب  **** ار فلز  نکم  هقلح  ملد  غرم  هر  رد 
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تسا سب  لبلبرس  رب  لگ  نویامه  رتچ  **** تسامه دوخ  رگ  وت  ریغ  ربب  وگ  دوخ  هیاس ز 

تسا سب  لغلغ  هس  ود  کی  شوگ  هب  مبان  یم  زا  **** سنا مزب  رد  هلغلغ  منکفا  طاشن  ات ز 

تسا سب  لزنت  زجع  دیمخ  لمحت  تشپ  **** قلخ ربکت ز  راب  مشتحم  یشک  دنچ 

تسا شتآ  ناک  مرت  مشچ  مرگ  گشا  زا  هرامش 74 : لزغ 

تسا شتآ  نافوط  لگ  نوخ  ياهجوم  نیو  **** تسا شتآ  ناک  مرت  مشچ  مرگ  گشا  زا 

تسا شتآ  ناراب  شوارت  رد  هآ  نیاک  **** دینک رذح  نارای  هدش  ناشف  ررش  مهآ 

تسا شتآ  نابایب  هب  رذگ  شک  تسا  یلیس  **** رت مشچ  هب  منورد  دسر ز  یم  هک  یگشا 

تسا شتآ  نادرگ  هلعشم  زور  هب  ات  بش  **** وا يوک  درگ  نم  �هلعش  دنلب  هآ 

تسا شتآ  ناکیپ  هب  هزمغ  ریت  دنویپ  **** مرگ هاگن  زا  ار  وت  زاس  همشرک  مشچ 

تسا شتآ  ناج  یلو  تسازگ  ناج  دنچره  **** داب هک  نیشتآ  خر  شوپم  نم  هآ  زا 

تسا شتآ  ناشخرد  ياه  هلعش  هب  انام  **** لد يافص  سب  زا  مشتحم  نورد  دود 

تسا مار  مین  زونه  دیص  نیا  هرامش 75 : لزغ 

تسا مامتان  زونه  راک  نیا  **** تسا مار  مین  زونه  دیص  نیا 

تسا مایق  ون  زونه  لخن  نیا  **** تسا عولط  ون  زونه  هام  نیا 

تسا ماین  رد  زونه  هک  نآ  اب  **** دودزب تایح  مقر  شغیت 

تسا مارخون  زونه  هک  شورس  **** تخادنا لزلزت  نیمز  تفه  رد 

تسا ماجل  ون  زونه  هراب  شک  **** نالوج مرگ  هتشگن  هراب  کی 

تسا مامز  یب  زونه  هقان  شک  **** تسین نئمطم  زان  لمحم  رد 

تسا ماخ  زونه  یلو  شوج  رد  **** تسوا شتآ  سوه ز  گید 

تسا ماع  فطل  زونه  فطل  نیا  **** تسناهن ناسک  زا  نم  هب  شفطل 
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تسا ماظن  یب  زونه  مظن  نیاک  **** دوز مشتحم  راگنم  ناوید 

تسام نید  ایند و  لصاح  هک  تمغ  دقن  هرامش 76 : لزغ 

تسام نیگهودنا  لد  �هبارخ  جنگ  **** تسام نید  ایند و  لصاح  هک  تمغ  دقن 

تسام نیرخآ  سفن  مدق  نیلوا  رد  **** شهرمه هک  لد  زا  دور  نوچ  دوز  وت  دای 

تسام نیمزرس  الب  يوک  هک  نیمز  رب  رس  **** میهن رگا  توافت  هچ  تهگرد  كاخ  هب 

تسام نیک  وت  دای  هب  تسین  هچ  نآ  یخوش  زک  **** ارچ منک  تیاکش  وت  یئوج  هنیک  زا 

تسام نیز  ریز  دبا  هب  ات  دارم  شخر  **** میا هدایپ  نوچ  لزا  سوه ز  نسوت  زا 

تسام نیبج  رب  یخر  هلال  نهک ز  یغاد  **** تسا تعاط  ریثات  هن ز  ام  نیبج  رون 

تسام نیمک  رد  نامک  هدیشک  ناوربا  زا  **** بیجع ینکفا  گندخ  هک  رذح  لد  غرم  يا 

تسام نیشنمه  ارچ  هک  وا  رکف  هب  دتفا  **** ناهگان هک  ملولم  هشیمه  وا  مزب  رد 

تسام نیگن  ریز  هب  مامت  نخس  کلم  **** نخس وا  لعل  زا  مشتحم  مینک  یم  ات 

تسا نم  داد  زا  عنام  تسایس  اجناک  ترد  رب  هرامش 77 : لزغ 

تسا نم  دایرف  تسا  دنب  رد  ریجنز  یب  هک  نآ  **** تسا نم  داد  زا  عنام  تسایس  اجناک  ترد  رب 

تسا نم  دای  ترطاخ  هاگراب  زا  رود  رود  **** نیک مشخ و  شاب  رود  زا  مادم  ددرگ  یم  هک  نآ 

تسا نم  داهرف  راک  نیاک  دفکشب  نیریش  عبط  **** نآ لح  دنادن  ورسخ  نوچ  هک  لکشم  نآ  شوخ  يا 

تسا نم  دازیرپ  لفط  �هچیزاب  نیرتمک  **** داب هب  مدآ  ینب  كاخ  نیمز  يور  زا  نداد 

تسا نم  دابآ  مغ  كاخ  نازا  دنیوج  ناشن  رگ  **** کشا اب  زج  ددرگنرت  زگره  هک  یکاخ  ناهج  رد 

تسا نم  دایص  دنب  یشحو  زیگنارحس  عبط  **** اوه يور  زا  ددنب  یم  لد  غرم  ياپ  هک  نآ 

تسا نم  داشان  ناج  اب  برط  دنویپ  وچمه  **** مشتحم اب  لسگ  نامیپ  تفلا  دب  نآ  سنا 

تسا نیمز  رتخا  هک  وت  يور  هرامش 78 : لزغ 
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تسا نیشن  نامسآ  هم  گشر  **** تسا نیمز  رتخا  هک  وت  يور 

تسا نیتسار  ورس  �هدنهاک  **** تسا ناتسار  يالب  هک  تدق 

تسا نیمسای  گرب  �هدنزوس  **** زین نهریپ  ریز  وت  مادنا 

تسا نیچ  ناوهآ  نزندرگ  **** ناگژم غیت  هب  تهیس  مشچ 

تسا نید  لها  يامن  تشگنا  **** رفک �هطقن  تسه  هک  وت  لاخ 

تسا نیبگنا  قرغ  هک  تسیرهز  **** نیریش نابل  ناز  وت  مانشد 

تسا نیبرود  لقع  هد  يزاب  **** تسا يدنب  مشچ  مرگ  هک  هزمغ  نآ 

تسا نیمک  هدنب  رس  جات  **** تنیمک هدنب  رد  كاخ 

تسا نیگن  هت  رد  هک  تسا  یشقن  **** تلایخ مشتحم  �هدید  رد 

تساوران رابدا  تلع  هب  یکی  ياپ  هرامش 79 : لزغ 

تسا ود  رد  لابقا  �هصرع  هب  یکی  شخر  **** تساوران رابدا  تلع  هب  یکی  ياپ 

تسا وترپ  هرذ  کی  هب  رود  یکی ز  عناق  **** طالتخا مرگ  یکی  لصو  باتفا  رد 

تساون قشاع  زا  رت  هتسشن  شرطاخ  رد  **** وا رادتسود  نهک  هک  مغ  هچ  نیزا  اما 

تسا ورسخ  درن  یگتفکش  دص  هب  لد  رد  **** نک هوک  هب  نیریش  هنابیاغ  جنرطش 

تسا ور  ردب  هار  هن  تسشن و  تقاط  هن  **** ناردناک تسا  یمسلط  هچ  وا  رجه  نادنز 

تسا ونزغ  هاشنهش  مان  راد  هدنیاپ  **** ییودنه يانمت  هک  نیب  قشع  زاجعا 

تساوج کی  هب  اهناج  نمرخ  هک  نانچ  یئاج  **** مشتحم وت  کشا  �هناد  ردق  مولعم 

تسا هتخاس  نامک  ود  تنسح  توق  زک  هزمغ  هرامش 80 : لزغ 

تسا هتخاس  ناشن  زورما  لد  ود  تریت  شیپ  **** تسا هتخاس  نامک  ود  تنسح  توق  زک  هزمغ 

تسا هتخاس  نابز  ود  وربا  ود  تاراشا  زا  **** ارم هزمغ  رگد  ياوسر  وت و  روضح  رد 
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تسا هتخاس  ناور  رحس  زا  لد  میلقا  ود  هب  **** رظن کیپ  کی  هدبعش  هر  تهاگن ز  ره 

تسا هتخاس  نامک  ریت و  فده  ار  یلدرپ  **** ریغ يولهپ  رد  وت  يوربا  هشوگ  شبنج 

تسا هتخاس  نآ  زا  هک  ینامگ  ضبن  تعرس  **** ارم یئاوه و  هدرک  رثا  وت  جازم  رد 

تسا هتخاس  ناهن  وت  زا  ارم  زار  �هرهچ  **** دراد یم  مهگن  ساپ  هک  ریغ  رظن 

تسا هتخاس  نادب  وت  ریسا  هک  يزان  مین  **** ناهن زامغ  �هدید  زا  نتخاس  ناوت  یم 

تسا هتخاس  نارگ  هک  نارای  تبحص  زا  ترس  **** ار وت  تسدادن  دنپ  زا  يا  هعرج  رگا  ریغ 

تسا هتخاس  ناج  هتخوس  مشتحم  اب  تخس  **** زیزع ياهناج  هب  هدرک  وخ  هک  وت  قشع  مغ 

تسا هدرک  نشلگ  وچ  نشور  ار  ریغ  مزب  هک  نآ  هرامش 81 : لزغ 

تسا هدرک  نم  اب  هچ  نآ  وا  اب  درک  دناوت  یم  **** تسا هدرک  نشلگ  وچ  نشور  ار  ریغ  مزب  هک  نآ 

تسا هدرک  نشور  زورما  دهع  تسس  ناک  يا  هدید  **** تساهمشچ رگید  وچ  انیبان  هیرگ  زا  بیرقنع 

تسا هدرک  نمیشن  یئاج  بجع  نم  زابهاش  **** نایشآ تریس  موب  بیقر  مشچ  رد  هدرک 

تسا هدرک  ندرم  هب  یضار  تهج  دص  زا  متریغ  **** ار درد  یب  نآ  ریغ  اب  ما  هدید  ات  تهج  کی 

تسا هدرک  نت  رد  حور  شلصو  مد ز  احیسم  ناک  **** راع تسوا  طالتخا  زا  زونهار  ام  �هدرم 

تسا هدرک  نمادکاپ  دص  يروتسم  رب  هدنخ  **** نسح نیکمت  رد  هک  نآ  ناماد  هدولآ  دش  هک  هو 

تسا هدرک  نکفا  هبور  ار  شنکفاریش  يوهآ  **** راوس انعر  نآ  هک  نیب  یقرت  شخر  مشتحم 

تسا هدزرس  یکی  بشما ز  رگم  تقشع  فرح  هرامش 82 : لزغ 

تسا هدز  رد  تلگ  هب  شتآ  همه  نیا  ایح  هک  **** تسا هدزرس  یکی  بشما ز  رگم  تقشع  فرح 

تسا هدز  رغاس  هتفگ و  ار  وت  يوربا  قاط  **** يا هدزمغ  رگم  هزمغ  نآ  بضغ  ماج  هدز 

تسا هدزرپ  نآ  نماریپ  هب  هک  حور  غرم  **** هآ هدز  مهرب  هدش  تلامج  عمش  �هلعش 

تسا هدزرس  تبطر  نیریش  هلاخبت ز  لگ  **** زاب هک  تسا  شوج  هب  هک  کشا  تریغ  زا  تنوخ 
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تسا هدز  رجنخ  وت  مشچ  يا  هدش  ناریح  هب  هک  **** دیراب یم  نوخ  هژم  غیم  زو  یتشذگ  یم 

تسا هدز  رب  تبلط  هار  هب  یعس  نماد  **** نینچ هک  نآ  تسا  رطخ  ردنا  نم  شناج ز  بیج 

تسا هدز  رد  ار  وت  رصق  يا  هدز  تارج  داد  **** يرذح مک  زا  رگم  هز  نامک  هدرک  تبجاح 

تسا هدز  ربارب  فال  زا  مشتحم  اب  همیخ  **** اج همه  تقشع  يداو  رد  هک  تسیفیرح  شوخ 

تسا هدش  رپ  هناخ  نآ  یلاوح  ناقشاع  زا  هرامش 83 : لزغ 

تسا هدش  رپ  هناوید  قشع ز  يافشلاراد  **** تسا هدش  رپ  هناخ  نآ  یلاوح  ناقشاع  زا 

تسا هدش  رپ  هناگیب  یپ  زا  شقاثو  هار  **** یلد انشآ  سک  هب  تسا  هتشگن  دوخ  زا 

تسا هدش  رپ  هناخ  يرپ  وچ  يرپ  زا  هناخ  نیا  **** سکع دنکف  ممشچ  هناخ  ماج  هب  هرات 

تسا هدش  رپ  هناتسم  �هرعن  کلف ز  شگ  **** ام ماج  هب  یقاس  هتخیر  هک  يا  هعرج  زا 

تسا هدش  رپ  هناد  دص  هجس  ياهتشر  نوچ  **** رجه رکذ  هب  مغ  �هرگ  زا  مناج  ياهگر 

تسا هدش  رپ  هنامیپ  هداتف و  یهت  بلاق  **** تایح �هداب  زا  وت  رود  هب  ار  قاشع 

تسا هدش  رپ  هناسفا  هک ز  مشتحم  ناوید  **** عبط لها  لوبقم  وت  فصو  هب  رگم  ددرگ 

تسا هدوب  هک  تبارش  فیرح  رگد  بشما  هرامش 84 : لزغ 

تسا هدوب  هک  تباجح  زوس  هدرپ  زور  ات  **** تسا هدوب  هک  تبارش  فیرح  رگد  بشما 

تسا هدوب  هک  تبارخ  تسم و  هتشگ  هک  تشیپ  **** يا هدوب  وت  یقاس  هتشگ و  رود  هک  مد  نآ 

تسا هدوب  هک  تباوج  لاوئس و  شچ  تذل  **** اهفرح هناتسم  هب  وت  بل  نوچ  هدیبنج 

تسا هدوب  هک  تباتع  هناشوخ  رس  يادیش  **** یم عبط  هدرک  بضغ  ياضتقا  هک  يرود 

تسا هدوب  هک  تباوخ  رتسب  ساپ  شوهدم  **** ار وت  نابز  نیالش  هدرک  هک  رگد  يرود 

تسا هدوب  هک  تباب  همه  زا  تمدخ  صوصخم  **** ناود ترد  درگ  هب  هدوبن  مشتحم  نوچ 

تسب یناج  رای  وچ  لد  يا  وت  نیک  هب  رمک  هرامش 85 : لزغ 
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تسب یناوت  رمک  رگید  هک  رادم  عمط  **** تسب یناج  رای  وچ  لد  يا  وت  نیک  هب  رمک 

تسب ینارماک  ياپ  ارم  تسد و  دوشگ  **** وا تمصع  هک  مهن  نوچ  مدق  لصو  مزب  هب 

تسب ینامداش  ياهرد  دمآ و  قشع  هک  **** دوب نیا  دوشگ  ملد  يورب  هدید  هک  يرد 

تسب یناگدنز  بآ  نم  بل  زا  یقاس  هک  **** لد يا  رادم  بجع  ناج  مهدرامخ  زا  زگ 

تسب ینارت  نلدس  رظن  نسح و  نایم  **** زان هب  هک  نآ  دومن  ینعم  �هچیرد  زا  خر 

تسب یئاهن  �هوشع  کی  يرایتسد  هب  **** زاب تمالم و  دص  هب  ار  لد  رغاس  تسکش 

تسب یناد  هتکن  تیاکش ز  رازه  رد  **** بیرف نابز  زا  مه  نآ  یترذعم  مین  هب 

تسب ینابهاگن  زا  بیرف  هب  وا  مشچ  هک  **** تسخن تخاس  ریغ  راک  هگن  دصق  درگ  وچ 

تسب ینابزمه  هار  وا  نم و  �هنایم  **** دوشگ وچ  نابز  مشتحم  ناهن  قشع  ضرع  هب 

تسب یناتسلد  غیت  نایم  هب  وا  زان  وچ  هرامش 86 : لزغ 

تسب ینامگدب  كارتف  هب  زاین  رس  **** تسب یناتسلد  غیت  نایم  هب  وا  زان  وچ 

تسب ینانع  مه  دهع  ام  تقاط  دای  هب  **** نانع دهع  تسکش  زا  داد  وچ  روج  تسد  هب 

تسب ینابداب  مارحا  تمحرم  لجا ز  **** ناج یتشک  تسکش  رگشل  وچ  رجه  رحب  هب 

تسب ینابش  رد  یعس  رمک  وا  زان  وچ  **** دوشگ دنب  صرح  تسد  عمط  گرگ  ياپ  ز 

تسب ینارت  نلو  ینرا  یپ  زا  کی  نابز  **** رای هک  دنبم  بل  شاب و  نیمه  هب  بلط  زا  وت 

تسب ینابساپ  تسد  سوه  دزد  هک  ایب  **** ام تقاط  رارق و  يدرب  هک  راوس  يا  وت 

تسب ینامسآ  ریدقت  رد  ناوت  رگا  **** یئاشگب زین  گرم  رد  وت  نم  يور  هب 

تسب یناوت  مه  هب  نامیشپ  هدرک  يوش ز  **** يزور رگ  هک  نک  هراپ  نانچ  رهم  دنمک 

تسب ینارماک  تخر  نایم  مشتحم ز  هک  **** اشگب وگ  وت  رد  رب  نوکس  راب  بیقر 

تسشن راز  لد  هب  دهاوخ  وت  ریت  شمتفگ  هرامش 87 : لزغ 
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تسشن راک  رب  متفگ و  ینخس  تسارف  هب  **** تسشن راز  لد  هب  دهاوخ  وت  ریت  شمتفگ 

تسشن رایغا  نم و  نایم  مزب  رد  هک  يد  **** بآ شتآ و  مهب  تخیمآ  هک  تشاد  یتبحص 

تسشن راب  کی  هب  هنتف  نیا  هک  دمحلا  هللا  **** دناشن ياپ  زا  لد  راب  ار  هلصوح  مک  ریغ 

تسشن رایسب  دمآ و  نونج  غرم  مرس  رب  **** زورماک رخآ  موش  یم  الب  درورپ  هیاس 

تسشن رامیب  نم  زور  هب  هک  نادنچ  تخوس  **** مغ بش  دمآ  نم  نیلاب  هب  عمش  نوچ  هکره 

تسشن راوید  هب  يور  مغ  �هچوک  رد  هن  هک  **** داد هک  وت  يافو  راوید  هب  دیما  تشپ 

تسشن راخ  اب  وچ  هدرزآ  دش  راخ  یب  لگ  **** شارخ تفای  تا  هژم  زا  اپ  فک  نآ  مشتحم 

تسشن يراذگب  رگ  اهرمع  يرظتنم  هرامش 88 : لزغ 

تسشن يراوسدرگ  وا  رب  هر  نآ  زا  رخآ  **** تسشن يراذگب  رگ  اهرمع  يرظتنم 

تسشن يراکش  ریش  نیمک  ردنا  يو  رهب  **** هاگ دیص  نیرد  تساخ  دوجو  تشد  هکره ز 

تسشن يراک  هب  تفر و  تشاد  هنتف  رس  هکره  **** رهد نادیم  هب  هنتف  دناسر  نوچ  ار  وت  درگ 

تسشن يرانک  هب  دوخ  داد  وت  تسد  هب  غیت  **** لجا راوسهاش  يدمآ  نانز  هزمغ 

تسشن يرابغ  وت  رب  رذگهر  نیزا  چیه  **** داب هب  وت  یقشاع  داد  هچرگ  ارم  نوخ 

تسشن يراسگ  هداب  مزب  هب  يوعد  رس  زک  **** يامزآ درم  هداب  زیر  قشع  حدق  رد 

تسشن يراگن  هب  ات  راگن  دش  نوخ  هب  هرهچ  **** راظتنا هرب  رپ  ار  هتسخ  مشتحم 

تسنم دایرف  خرچ  زا  درذگب  بش  ره  هچ  نآ  هرامش 89 : لزغ 

تسنم دای  درذگن  رطاخ  هب  ار  هم  نآ  هچ  نآ  و  **** تسنم دایرف  خرچ  زا  درذگب  بش  ره  هچ  نآ 

تسنم داینب  تسس  ربص  ياه  یتابث  یب  **** مادم دزاس  یم  تخس  ار  اهراک  نم  رب  هچ  نآ 

تسنم دادماب  اما  یلب  دیوگ  یم  رجه  **** تسانب یلاع  الب  رصق  نم  دیوگ ز  یم  قشع 

تسنم دایص  هک  نآ  دزیرگ  یم  نم  زا  میاد  **** ور هچ  زا  برای  دایص  زا  دیص  دزیرگ  یم 
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تسنم دادرب  شوگ  رد  رب  مشچ  ار  يرپ  ناک  **** بات چیپ و  ردنا  مزب  لها  نوریب و  رد  نم ز 

تسنم دابآ  تدحو  رد  وا  هک  دراد  نامگ  نیا  **** ریغ هک  مداش  یسب  اما  وزا  مورحم  مبشما 

تسنم داهرف  دنک  ورسخ  روگ  دهاوخ  هک  نآ  **** تفگ دیجنس و  مشتحم  مظن  هک  مد  ره  فعش  زا 

تسود هتشگ  نم  نمشد  اب  نمشد و  نم  اب  تسود  هرامش 90 : لزغ 

تسوا نم  ناج  نمشد  دشاب  تسود  نم  اب  هک  ره  **** تسود هتشگ  نم  نمشد  اب  نمشد و  نم  اب  تسود 

تسوگتفگ ردنا  وربا  مشچ و  هب  نم  اب  يرپ  ناک  **** تسا هداتفا  وهس  هب  ممشچ  نامک  وربا  مادک  رب 

تسوک كاخ  نآ  �هدرورپ  میکاخ  مسج  هک  ناز  **** كاخ هب  ناسکی  مدزاس  رگ  شرد  زا  مزیخنرب 

تسوکن مه  نآ  تسد  هب  نازاب  رظن  اب  تریغ  رگ ز  **** دب يوخ  بوخ و  يور  دراد  هک  نم  مشچ  خوش 

تسوا رد  ور  ار  نخس  اما  نخس  رد  دوخ  لد  اب  **** ما هناوید  نم  میاد  وا  ياهتیاکش  زا 

تسوبس تسد  رد  زاب  مدهع  تسد  نایوگ  هبوت  **** تسکش ترشع  �هنامیپ  ما  هبوت  تسد  رگ ز 

تسوم ریجنز  نآ  ماد  رد  لد  غرم  نوچ  منک  نوچ  **** یلو مهاوخ  یم  قشع  زا  صالخ  ردوخ ا  مشتحم 

تسوا �هدیسر  ون  لخن  لد  نشلگ  لاهن  هرامش 91 : لزغ 

تسوا �هدیمدون  طخ  ناج  ملاع  راهب  **** تسوا �هدیسر  ون  لخن  لد  نشلگ  لاهن 

تسوا �هدیزگرب  ياه  هگن  هتفهن  زا  هک  **** مراتفرگ یندرک  هگن  هب  وا  مشچ  ز 

تسوا هدیرفآ  هک  وکین  �هویش  رازه  **** تسادیپ وا  نیرفآ  ادخ  ياه  هویش  ز 

تسوا �هدیرد  ناج  بیبح  یلد  تسار  هک  ره  هک  **** تسا راتفرگ  ملد  یئابق  گنت  تسد  هب 

تسوا �هدیشکان  �همرس  شک  هداب  مشچ  هک  **** اورپ ان  هایس  نآ  تسا  رت  هدنشک  وزا 

تسوا �هدیمرآ  ياه  تکرح  رد  هتفهن  **** باتش هنوگ  رازه  يدیص  یپ  يوریم  وچ 

تسوا �هدیچن  لگ  یبوخ  نشلگ  بیز  هک  **** ندیچ لگ  هب  عمط  يا  يورن  وا  غاب  هب 

تسوا �هدیرخ  مرد  مالغ  هک  مشتحم  ز  **** درکن دای  هک  ناغف  یشورف  رای  لحم 
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تسوا راید  رد  ناور  بآ  وچمه  هک  یمکح  هرامش 92 : لزغ 

تسوا راگزور  هبت  ناقشاع  زیرنوخ  **** تسوا راید  رد  ناور  بآ  وچمه  هک  یمکح 

تسوا راک  راک  مه  يراک و  مخز  مخز  مه  **** يا هزات  دیص  رب  هک  كاله  متریغ  زا 

تسوا راکش  بیصن  هک  يراکش  ریت  **** بیصن یب  دیص  دص  لد  زا  دناکچ  یم  نوخ 

تسوا راوتسا  ان  هتسب  ياهدهع  رب  **** يو دامتعا  نم  وچ  هک  یسک  تبقاعدب 

تسوا راکشآ  تمحرم  ناهن و  فطل  **** شومخ مدراد  یم  دراذگ و  یم  هک  یفرح 

تسوا راهب  نازخ و  نایم  رد  لصف  دص  **** فازگ یب  هک  شراذع  غاب  هزات  تسیغاب 

تسوا راکف  مسج  هتسخ و  ناج  رازآ  **** مشتحم ناناج  شزاون  نیرتوکین 

تسوا راگدنوادخ  هک  يرباج  ناملس  **** دوش وا  رازآ  رباج  هن  رگا  دایرف 

تسوا ماد  دیص  ملد  غرم  هک  يا  هرهچ  لگ  هرامش 93 : لزغ 

تسوا مالغ  لبنس  هک  تسیا  هشفنب  شفلز  **** تسوا ماد  دیص  ملد  غرم  هک  يا  هرهچ  لگ 

تسوا ماب  راوید و  بل  زا  یتشخ  هدوسرف  **** ون هام  هک  نآ  ون  هم  هدش  ما  هیاسمه 

تسوا مان  هب  نیکمت  �هکس  هک  یلد  نیگنس  **** دنکف ناهج  رد  نم  يرایع  کبس  تیص 

تسوا مایق  تمایق  هک  نامز  هنتف  نآ  **** نیمز زا  دزیخ  رگا  دیآ  شبنج  هدرم  رد 

تسوا ماک  هب  نم  لد  هکنیا  هب  ملد  شوخ  نم  **** نم ماک  هب  نم  لد  راک  تسین  دنچره 

تسوا مامتها  زا  يوق  شیوزاب  هک  سب  زا  **** رایتخا تسد  میعدم  تسا  هتفاترب 

تسوا مالک  نیریش  یطوط  هک  مشتحم  زج  **** یسک وا  ناتسرکش  زا  تسین  مورحم 

تسوت ياپارس  نابات ز  هک  نسح  هرامش 94 : لزغ 

تسوت ياتکی  رهوگ  زا  شرهوج  **** تسوت ياپارس  نابات ز  هک  نسح 

تسوت يالاب  بوشآ ز  تکلمم  **** تسا لد  کلم  رگتراغ  هک  زان 
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تسوت يالاب  بوشآ ز  تکلمم  **** تسا لد  کلم  رگتراغ  هک  هزمغ 

تسوت يالهش  سگرن  شک  همرس  **** تسابر مدرم  رگوداج  هک  هزمغ 

تسوت يانعر  دق  ناشن  تسد  **** نسح ناتسب  تسا ز  یلخن  هک  هولج 

تسوت ياهتکرح  زا  نونف  قرغ  **** تسافص طیحم  یجوم ز  هک  هوشع 

تسوت ياس  نمس  يوسیگ  يدنب  **** تسالب دنب  هلسلس  وا  هک  هنتف 

تسوت ياپیلچ  فلز  شک  هناش  **** تسیوق ناتسد  هجنپ  وزک  رحس 

تسوت يارآ  نخس  لعل  هب  هدنز  **** تسا یگدنز  نگل  عمش  هک  قطن 

تسوت يانمت  رحب  روخ  جوم  **** تسا سخ  تشم  هک  هتسخ  مشتحم 

تسوت يور  هم  مرگرس  هک  رهم  هرامش 95 : لزغ 

تسوت يوک  رس  نادرگ  هلعشم  **** تسوت يور  هم  مرگرس  هک  رهم 

تسوت يوکین  خر  راد  هنیآ  **** باتفآ شیلقیص  دوب  هک  هم 

تسوت يوج  لد  دق  مالغ  ریپ  **** یگدازآ همه  اب  ناوج  ورس 

تسوت يوگنخس  لعل  زا  شک  هتکن  **** شوگ هتشگ  شنهد  یئوگ  هک  هچنغ 

تسوت يوب  نمس  دعج  هر  كاخ  **** ریبع شکاخ  هدماک  نتخ  گشم 

تسوت يوهآ  �هدروخ  رظن  ریت  **** ناتب مشچ  نکفاریش  يوهآ 

تسوت يوربا  �هناخنامک  هناخ  **** ار هتسخ  مشتحم  لد  غرم 

تسوت �هدنزورف  ضارعا  شتآ  هک  یعدم  هرامش 96 : لزغ 

تسوت �هدنب  نتخوس  وا  لد  ياعدم  **** تسوت �هدنزورف  ضارعا  شتآ  هک  یعدم 

تسوت �هدنمرش  همه  نیاک  هنگ  دولآ  تمهت  **** دشاب نوچ  دوب  مرج  یب  شسرپ و  ینک  رگ 

تسوت �هدنکفا  رظن  زک  شدنک  یم  نامگ  نیا  **** رظن ار ز  ناهج  ود  تمه  هب  هدنکفا  هک  نآ 
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تسوت �هدنخ  نمچ  بآ  هک  هدنب  �هیرگ  **** تسبرط غاب  هد  توارط  هک  ادابم  مک 

تسوت �هدنک  لد  دیما ز  �هشیر  �هدنب  **** کلف هدنار  شاوت  لصو  نمچ  زک  مشتحم 

تسوت �هناخمه  هک  تسود  برط  عمش  يا  بشما  هرامش 97 : لزغ 

تسوت �هناورپ  هک  هتسب  امرپ  لاب و  رجه  **** تسوت �هناخمه  هک  تسود  برط  عمش  يا  بشما 

تسوت �هناخ  شک  بوراج  �هژم  راخب  هک  **** کشرسب مشیوخ  هناشاک  ناشفا  لگ  نم 

تسوت �هناوید  هدزرب  مهب  رهش  ون  هک ز  **** ما هلسلس  نهک  نونجم  وت  قشع  زا  دوخ  نم 

تسوت �هناریو  هدش  ناریو  هک  دابآ  لد  **** داب هب  هتفر  برط  جنگ  يا  نم  ناریو  لد 

تسوت �هنامیپ  هب  مزب  نآ  رد  هک  امیپ  هداب  **** منایامیپ هیداب  زا  هدش  تمزب  نم ز 

تسوت �هناسفا  نک  نوریب  هک  باوخ  رس  ات ز  **** ملجا باوخ  هب  هتفر  مغ  هناسفا  نکم ز 

تسوت �هناناج  نم و  ناج  لد و  سینا  هک  **** راد لد  نآ  ریغ  سنوم  دش  هک  فیح  مشتحم 

تسه رای  تافتلا  ناکما  دح  زا  شیب  هچرگ  هرامش 98 : لزغ 

تسه رایغا  اب  تسین  نکمم  هک  نادنچ  مه  کشر  **** تسه رای  تافتلا  ناکما  دح  زا  شیب  هچرگ 

تسه راخ  مه  ار  راخ  یب  لگ  ناتسب  نیردناک  **** رارق لبلب  يا  هد  دوخ  ابار  راخ  كون  مخز 

تسه راوید  تروص  ردنا  شبنج  يروهظ  رد  **** وت هک  اجناک  يرپ  يا  روذعم  راد  مبارطضا 

تسه رادقم  نآ  هک  ینادیم  نسح  نامز  رگ  **** تلد دهاوخ  یم  هک  امرفیم  رادقم  نآ  مربص 

تسه رایسب  مه  نسح  لگ  يا  تسین  مک  رگا  قشع  **** ینک دوخ  ناقشاع  قشع  ضرع  ام  رب  دنچ 

تسه راتفگ  توق  ار  مشتحم  نابز  ات  **** تسین هرهب  یب  لزغ  مظن  زا  قشع  لها  شوگ 

تسه يزیچ  رگد  تسین  اج  هب  زورما  تلد  هرامش 99 : لزغ 

تسه يزیچ  رگد  تسین  امرس  ار  تلبنس  **** تسه يزیچ  رگد  تسین  اج  هب  زورما  تلد 

تسه يزیچ  رگد  تسین  ادج  زورما  وت  زا  **** يدنار شمزب  تفگ و ز  نم  هب  بشید  هک  نآ 
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تسه يزیچ  رگد  تسین  امن  هنیئآ  تقلخ  **** سک هب  تسا و  لال  همه  نافیرح  قطن  یطوط 

تسه يزیچ  رگد  تسین  اشگ  هدرپ  ترطاخ  **** زار �هرهچ  زا  مرحم و  ان  تسیلاح ز  مزب 

تسه يزیچ  رگد  تسین  اپ  ورس  یب  نم  رب  **** هاگن تساپارس  هک  تمشچ  نم و  اب  تنخس 

تسه يزیچ  رگد  تسین  ارچ  تفگ  شا  هزمغ  **** تسین يزیچ  رگد  تسا  زان  همه  نیا  تفگ  لقع 

تسه يزیچ  رگد  تسین  اقل  روح  نآ  زان  **** یئوربا شرت  یخلت و  همه  نیا  مشتحم 

تسا یناهج  لیم  وا  رب  هک  یئامه  لظ  رد  هرامش 100 : لزغ 

تسین اریط  شوخ  ار  هحنجالا  یلوا  ناغرم  **** تسا یناهج  لیم  وا  رب  هک  یئامه  لظ  رد 

تسیناغف هاگ  لد  یگنهآ و  نکش  لد  شوخ  **** ام رپ  لاب و  یب  ریاط  نآ  ترسح  رد 

تسین اج  هتخوس  اپ  هداتفا ز  مدق  ره  رد  **** تهار هب  هک  شک  رس  تب  يا  نارم  مرگ  رپ 

تسینانع هدنریگ  تشهد  یب  �هناوید  **** یپ در  هک  هار  نیزا  دوخ  نانع  باترب 

تسینایز هن  دوس و  هن  وت  قارف  لصو و  زا  **** ار وا  هک  وت  زا  یسک  تسا  لصو  قرغتسم 

تسیناشن قشع  زا  یقشاع  ره  خر  ردناک  **** نک رظن  هب  تلاوح  ریغ  نم و  زییمت 

تسیناهن فطل  شبضغ  ره  رد  هک  خوش  نآ  **** ام لد  رهب  نکم  رایغا  هب  رهق  وگ 

تسینامک روزرپ  هچ  ریت  نیا  شبنج  **** درک رذگ  هنیس  زا  دز و  یگندخ  هتسهآ 

تسا ینامز  صوصخم  هک  تسا  یصاخ  هجهل  نیاک  **** دیئوجم ریغ  زا  مشتحم  نخس  زرط 

تسیا هناوید  تنم  لثم  رگ  تسین  مغ  يرپ  يا  هرامش 101 : لزغ 

تسیا هناورپ  ار  عمش  ره  یلبلب  ار  یلگ  ره  **** تسیا هناوید  تنم  لثم  رگ  تسین  مغ  يرپ  يا 

تسیا هناد  بآ و  نادرگرس  تسیغرم  اجک  ره  **** یلب ددرگ  یم  لاخ  بل و  درگ  لد  غرم 

تسیا هنابوبحم  زان  شهاگن  ره  يافق  زک  **** داب هنارومخم  مشچ  نآ  �هشوگ  يادف  ناج 

تسیا هنامیپ  هت  رد  ام  یقاس  تسد  شیپ  **** نآ فرظ  دباین  دوخ  رد  مخ  تفه  نیاک  يا  هداب 
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تسیا هناخمخ  ندرک  یلاخ  درم  راوخریش  **** ناشک تنحم  زا  هک  امیپ  ام  هب  رس  کی  مغ  درد و 

تسیا هناخ  بتکم  لفط  وا  رب  يرصم  فسوی  **** نسح بادآ  رد  هک  مراتفرگ  ار  یلاسدرخ 

تسیا هناریو  رد  هتشگرس  هناوید  برطضم  **** بارخ مشچ  زا  دش  نوریب  هر  دیوج  یم  هک  لد 

تسیا هناسفا  نهک  نآ  تسا و  هزات  ثیدح  نیاک  **** نزم نونجم  زا  مد  ونشب  مشتحم  ناتساد 

تسیچ مناد  یمن  زانط  تب  نآ  تسا  مهرد  هرامش 102 : لزغ 

تسیچ مناد  یمن  زاب  نم  هب  تسین  تفتلم  **** تسیچ مناد  یمن  زانط  تب  نآ  تسا  مهرد 

تسیچ مناد  یمن  زاس  رگد  نوناق  هدرک  **** زان زا  زورما  هم و  نآ  زاون  هدنب  يدوب 

تسیچ مناد  یمن  زاوآ  دوخ  يوس  دنک  یم  **** ار ناصوصخم  دراد و  نم  هب  مشچ  �هشوگ 

تسیچ مناد  یمن  زادنا  طلغ  هاگن  نیا  **** نم بناج  طلغ  هب  شهاگن  هداتفا  هر  دص 

تسیچ مناد  یمن  زاغآ  لدج  نافیرح  اب  **** هدرک وخدب  تب  نآ  هنگ و  هب  دز  نامگ  نم 

تسیچ مناد  یمن  زار  نیا  ششوپ  زا  ضرغ  **** شومخ هداتسا  ضرغ  لها  هدرپ و  رد  زار 

تسیچ مناد  یمن  زادرپ  هدبعش  نآ  رکف  **** بیقر هدرب  لیح  نابیرگ  هب  رس  مشتحم 

تسیچ هنارک  نم  لد  ناج ز  نورد  رد  يا  هرامش 103 : لزغ 

تسیچ هناهبآ  نورد  تسارک  نینچ  یئاج  **** تسیچ هنارک  نم  لد  ناج ز  نورد  رد  يا 

تسیچ هنامز  لغش  وت  نامز  رد  قشع  زج  **** تشاد مایق  یلغش  هب  هنامز  نامز  ره  رد 

تسیچ هنایزات  رس  دکچ ز  یم  هک  نوخ  نیا  **** وت نانع  هتفرگن  يا  هتفرگ  نوخ  رگ 

تسیچ هناخراک  نیرد  راک  هک  دوش  رهاظ  **** دروآ رد  شدرگ  هب  قشع  وچ  دوخ  راگرپ 

تسیچ هنایشآ  دنلب  يامه  دص  زاورپ  **** لاهن کی  درگ  رب  هطساو  تسین  قشع  رگ 

تسیچ هنابلاغ  تبحاصم  نیا  شزورما  **** ریغ هدوبن  يد  رگا  تبحص  فیرح  بلاغ 

تسیچ هناشن  وا  نم و  نایم  رد  هک  دیوگ  **** وا هک  يدصاق  ناج  تناما  نم  دریگ ز 
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تسیچ هنایم  ردنا  یتشآ  يارب  یقلخ  **** يا هناهب  نم  زا  يزان و  تسوا  مشچ  نوچ 

تسیچ هناهب  ناملس  �هتفگ  ناوخب ز  یتیب  **** وت ياه  هتفگ  زا  مشتحم  تفرگ  مباوخ 

تسیچ هنارت  نیا  يرت و  نیا  هک  وگب  برطم  هرامش 104 : لزغ 

تسیچ هناغچ  گنچ و  یپ  گر و  رد  هلعش  نیو  **** تسیچ هنارت  نیا  يرت و  نیا  هک  وگب  برطم 

تسیچ هنابش  بارش  ماف  هریت  درد  رد  **** اسراپ ناناوج  حبص  يافص  یقاس 

تسیچ هنالقعیال  یناشف  نیتسآ  نیا  **** كاپ هداتف  اهنیزا  نماد  هک  ار  وت  ظعاو 

تسیچ هناسفا  نیا  وگب  هناگی  نآ  زا  یفرح  **** ار هنامز  رس  زا  دور  ات  لالم  باوخ 

تسیچ هناخ  راوید  رد و  هراظن  زا  زیغ  **** وت فاوط  یقشع  رود ز  هک  ور  هبعک  يا 

تسیچ هناگی  عیدب  تاذ  نوک  ود  رد  سپ  **** میکح يا  دشاب  یمن  مسج  درد و  وچ  ناج  کی 

تسیچ هنایشآ  نیرد  هضیب  رازه  نیدنچ  **** اضف نیا  رد  رپ  دنکفیم  غرم  وچ  لد  يا 

تسیچ هنازخ  ضرع  همه  نیا  رد  رپ  مشچ  يا  **** دنهد یمن  تمیق  هب  وچ  وا  نسح  يالاک 

تسیچ هناهب  للعت  يارب  رگد  یقاس  **** عولط رد  تسا  حبص  شوارت و  رد  تسربا 

تسیچ هناد  بآ و  سوه  يرگید  غرم  وت  **** نکب مشتحم  ناتب  لاخ  لعل و  نادند ز 

تسیک لد  تدنمک  راتفرگ  هک  ینادب  رگ  هرامش 105 : لزغ 

تسیک لگ  بآ و  رد  وت  رهم  هک  مزج  ینک  رو  **** تسیک لد  تدنمک  راتفرگ  هک  ینادب  رگ 

تسیک لیام  تلد  هک  دنادب  هشیپ  سوه  ات  **** وا لد  ياضر  رهب  زا  یهد  تمصع  داد 

تسیک لزنم  رس  وت  يوک  رس  هک  دنادب  ات  **** تریغ زا  نیمز  هب  اپ  دهن  هتسهآ  تگس 

تسیک لمس  هب  نیا  هک  دنیوگب  کشر  زا  مسرت  **** دسح بات  زا  ملمس  هب  ینک  هک  مه  نآ  زا  دعب 

تسیک لمحم  لمع  یناشفرطع  نیا  برای  **** قبس گشم  هلفاق  زا  هلفاق  نیا  هدرب 

تسیک لفحم  رد  هک  تسنوخ  هغدغد  زا  ملد  **** مونش یم  وا  لفحم  زا  يو  زاوآ  هچرگ 
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تسیک لئاس  وا  هک  درب  ناوتن  یپ  نیا  هب  ات  **** ماع هزویرد  رد  نایادگ  وچ  دز  مشتحم 

تسیک وت  ناتسرکش  رد  ترکش  زا  رهم  هتفر  هرامش 106 : لزغ 

تسیک وت  ناوخ  سگم  نار  سگم  میرودز  ام  **** تسیک وت  ناتسرکش  رد  ترکش  زا  رهم  هتفر 

تسیک وت  ناشیرپ  فلز  �هلسلس  يدنب  **** مدرگ ارحص  �هناوید  وت  يادوس  نم ز 

تسیک وت  نارپ  كوان  نک  جامآ  هنیس  **** ریت رس  کی  زا  منم  تریت  جنس  �همغن 

تسیک وت  ناگژم  رجنخ  هدبآ  کش  رس  هب  **** غاد لگ  منافکش  یم  تمغ  مخز  زا  دوخ  نم 

تسیک وت  ناماد  �هشوگ  زا  دوخ  يالاپ  کشا  **** تشد ورد  نونجم  نم  کشا  تسالآ ز  نماد 

تسیک وت  نادنخس  يارآ  نمجنا  مدمه  **** ینادان زا  هدش  تمزب  هدن  ار  مشتحم 

تسین ادیپ  يرحس  ار  ممغ  يادلی  بش  هرامش 107 : لزغ 

تسین ادیپ  يرثا  ار  مرحس  ياه  هیرگ  **** تسین ادیپ  يرحس  ار  ممغ  يادلی  بش 

تسین ادیپ  يرمک  ار  وا  یکزان  زا  هچرگ  **** رمک هتسب  منتخیر  نوخ  هب  هک  ادیپ  تسه 

تسین ادیپ  يرگد  تلامج  یلجت  زا  **** اجناک نابوخ  فص  رد  تمنک  تبسن  هک  هب 

تسین ادیپ  يرظن  بحاص  هک  تسه  ردق  نیا  **** تسادیپ میاد  وت  يور  �هنیآ  قح ز  رون 

تسین ادیپ  يرپ  لاب و  ارم  تخب  ریاط  **** زونه قشع و  تیبرت  زا  دش  غرمیس  هشپ 

تسین ادیپ  يربهار  هدش و  مگ  مهر  هک  **** قشع يداو  زا  مرب  ناج  رگا  دشاب  بجع  سب 

تسین ادیپ  يرگ  هحون  وا  رس  رب  هدرم و  **** درد هک ز  سب  نیا  مشتحم  یسک  یب  دهاش 

تسین درد  لها  زا  رس  كرت  درکن  سکره  هرامش 108 : لزغ 

تسین درم  �هتشک  دشن  هک  ره  تسود  ياپ  رد  **** تسین درد  لها  زا  رس  كرت  درکن  سکره 

تسین درد  ریغ  ام  روخ  رد  میقشاع و  ام  **** روخم ام  درد  مغ  رهم و  روم ز  حصان 

تسین درس  هآ  زج  هب  ممدمه  هک  اهبش  **** مرگ کشا  وت  دای  هب  هدید  ود  زا  مزیر  یم 
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تسین درز  يور  زج  هب  لاعفنا  ار ز  ام  **** تسوا راثن  ملاع  ود  دقن  هک  تهگرد  رب 

تسین درونارحص  نم  اب  هک  یشحو  نآ  **** تسا لد  نیمه  نم  رب  همه  نایشحو  دنعمج 

تسین درگ  هچوک  نم  رهب  هچوک  درگ  زج  **** وت يوک  درگ  رد  ملاصو و  شک  تمهت 

تسین درف  وت  يوک  هب  هک  مرطاخ  تسعمج  **** تسا تنحم  درد و  مغ و  قیفر  لد  دنچره 

تسین دروخ  باوخ و  شسفن  کی  هک  مشتحم  زا  **** نک دای  هداب  يروخ  وچ  ناتسود  هب  اهبش 

تسین روجهم  نمدح  تهگرد  برق  هچرگ  هرامش 109 : لزغ 

تسین رود  یناوخ  کیدزن  یهگ  هگ  مفطل  هب  رگ  **** تسین روجهم  نمدح  تهگرد  برق  هچرگ 

تسین رودقم  مبش  کی  تداعس  نیاک  مزوسن  نوچ  **** رجه نم ز  دزوس  وت  لصو  بش  رد  سلجم  عمش 

تسین روجنر  مغ  ار  ناتسردنت  يرآ  يرآ  **** میرود درد  دنیوگ  یمن  ناکیدزن  وت  اب 

تسین روح  رد  یمدرم  نیا  نم  ناج  مدرک  وهس  **** مدوخ يوک  گس  يدناوخ  ار  وت  متفگ  یم  روح 

تسین روش  تخب  زاسان و  علاط  هانگ  زج  **** روش خلت و  اب  تمغ  ناوخ  رب  میزاس  یم  هک  نیا 

تسین روصنم  تیار  نآ  �هیاس  رد  ارچ  نت  **** باتفا يا  درب  یم  دوخ  اب  وچ  لد  ار  تبکوم 

تسین روظنم  رز  میس و  نایادگ  نوچ  ارادگ  ناک  **** رظن ریسکا  هب  نادرگ  مشتحم  ار  مشتحم 

تسین ریثات  لد  چیه  رد  ار  نسح  فرصت  یب  هرامش 110 : لزغ 

تسین ریسکا  رد  عفن  رگایمیک  فوقو  یب  **** تسین ریثات  لد  چیه  رد  ار  نسح  فرصت  یب 

تسین ریوصت  رد  نسح  زا  تسا  لد  دوصقم  هچناک  **** دنب داهنن  یلد  رب  درک و  رحس  ینام  کلک 

تسین ریگ  نابیرگ  اما  نم  ریگ  نماد  تسه  **** تسا هتوک  لماک  ياهفرصت  زک  تقشع  تسد 

تسین ریخست  یلو  دراد  یم  ریخست  رد  لخد  **** رارق نداد  رفظ  رب  راصح و  ندرک  ار  رهش 

تسین ریصقت  ار  نسح  لیخ  دادما  رد  هنرو  **** تسوت ياهیدنمک  هتوک  زا  ملاس  لد  �هعلق 

تسین رییغت  زا  نمیاک  لد  روشک  رد  يا  هکس  **** هدز اهیرایع  لماک  همه  اب  تقشع  هاش 

یناشاک مشتحم  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 824زکرم  هحفص 155 

http://www.ghaemiyeh.com


تسین ریجنز  یب  دیص  ياپ  هک  نمیا  دنب  دیص  **** تاجن رب  رداق  هتسب  دیص  طوبضمان و  دنب 

تسین ریمعت  قیال  ایوگ  هناریو  نهک  نیا  **** ار شیوخ  دراد  رود  لد  يرامعم  زا  تقشع 

تسین ریرقت  زیح  ردنا  شیاجنگ  ار  هلمج  **** یلب اهتیاکش  رگید  مشتحم  دراد  وت  زا 

تسین ریجنز  یب  وت  قشع  يدنب  ياپ  هچرگ  هرامش 111 : لزغ 

تسین ریبدت  زا  ندوب  لفاغ  زین  شزیرگ  زا  **** تسین ریجنز  یب  وت  قشع  يدنب  ياپ  هچرگ 

تسین ریسکا  زج  تخاس  دناوت  رز  ار  سم  هچناک  **** رایع لماک  دوش  مقشع  ات  شوک  فرصت  رد 

تسین ریثات  يا  هرذ  نوسفا  رد  مد  نوسفا  تسین  **** رگا اما  ریذپ  نوسفا  لد  تسا و  نوسفا  نسح 

تسین ریصقت  یب  دایص  وا  طبض  قیرط  رد  **** دیق درآ ز  نورب  دوخ  روز  دنچره  ار  دیص 

تسین ریت  غیت و  مخز  اما  تسه  يراخ  راخ  **** ملد ردناک  نکم  مراوخ  یمهرم  يارب  رپ 

تسین ریجنز  دوخ  رات  نیا  نونج  رد  يرآ  مدنچ  **** ریسا مرات  کی  هب  تفلز  رد  هک  نآ  دامتعا  ز 

تسین ریخست  �هضبق  رد  ار  وت  روشک  نیا  رس  کی  **** زونه نوچ  نم  لد  رد  ار  متس  لیخ  هدمرس 

تسین ریگ  یشحو  دایص  نیا  هک  یشحو  لد  يا  **** راد عمج  رطاخ  وت  دراد  رطخ  اجنیا  ار  دیص 

تسین ریدقت  ایوگ  قشاع  قوشعم و  تلصو  **** وا زا  مورحم  مشتحم  عمج و  بابسا  لاصو  رد 

تسین ریزگ  مریغ  ندید  ماوت ز  اب  رگ  هرامش 112 : لزغ 

تسین ریگ  مارآ  مرطاخ  وت  زا  مرود  رو  **** تسین ریزگ  مریغ  ندید  ماوت ز  اب  رگ 

تسین ریمض  رد  شاوت  لصو  رجه و  هک  نآ  شوخ  **** نانچ نآ  لصو  رد  منینچنیا و  رجه  رد 

تسین ریذپ  تحیصن  هکنیا  تسالب  اما  **** تسین ریذپ  تبحص  وت  كرت  هب  لد  رامیب 

تسین ریقح  نیریش  لد  �هدید  هب  اما  **** تستراقح مشچ  رورپ  مخر  داهرف 

تسین ریش  يوج  نتخاس  فیرح  اما  **** تسه روش  شخر  نتخات  صیرح  ورسخ 

تسین ریسا  تبحم  دیقب  وا  هک  يدیص  **** تسا بجاو  رکش  شلجا  رجنخ  ریز  رد 
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تسین ریت  مخز  زا  مک  هک  مشتحم  تسیمخز  **** ریغ هب  وا  تاراشا  راخ  �هنیس  رد 

تسین زاس  تفلا  نوناق  رگم  تزومآ  دب  اب  هرامش 113 : لزغ 

تسین زان  نامک  رد  لفاغت  ریت  بشما  هک  **** تسین زاس  تفلا  نوناق  رگم  تزومآ  دب  اب 

تسین زاورپون  کشجنگ  نیا  ياپرب  يا  هتشر  **** چیه هک  شطبض  منک  نوچ  تیوس  هب  دماک  لد  غرم 

تسین زادنادیص  تسش  رد  اطخ  دیص و  رپ  تشد  **** تسه هک  نک  ینارماک  یهاوخ  هک  نادنچ  لجا  يا 

تسین زار  نآ  مرحم  مه  دوخ  هک  يزار  نزخم  **** مبشما یتسم  ياهیرایتخا  یب  زا  هدرک 

تسین زابهش  دص  لاگنچ  در  هک  یکشجنگ  تسین  **** ناربلد هاگریجخن  رد  هتشگ  مگ  لد  هک  سب 

تسین زاب  رد  شکم  تمحز  ورم  دیوگ  یم  زان  **** ناشک وم  دناشک  ممزب  نآ  هب  دهاوخ  یم  هوشع 

تسین زاوآ  نیرب  سک  شوگ  هک  نادنچ  نز  داد  **** تسه هک  درآ  نت  هب  ات  نکیم  دایرف  مشتحم 

تسین لالح  لد  یب  قشاع  نوخ  دنچره  هرامش 114 : لزغ 

تسین لاسدرخ  نآ  هب  تفرگ  نم  نوخ  رد  **** تسین لالح  لد  یب  قشاع  نوخ  دنچره 

تسین لادتعا  وا  شک  یمدآ  نسح  رد  **** دادن رتشیب  مهگن  کی  ناما  شنسح 

تسین لافعنا  رثا  شخر  رد  زورماک  **** تسم دوب  مزب  نآ  زا  نم  ندنار  تقو  يد 

تسین لامیاپ  شرس  وت  هر  رد  هک  يورس  **** تساجک رسپ  يا  زونه  هنرگ  یلگ و  خاش 

تسین لاوز  وا  رد  هک  تسین  باتفآ  کی  **** ناتب زا  وت  روهظ  هب  یلو  يون  هام 

تسین لاله  دص  وا  رب  وت  زک  تسین  هنیس  کی  **** زونه رتشیب  يا  هن  هچرگا  لاله  کی  زا 

تسین لامج  نسح و  همه  نیا  فیرح  لد  کی  **** لامج ناهج  دص  نیگن  ریز  تسار  وت  نسح 

تسین لایخ  رد  ار  وت  هک  دوخ  ناشن  رطاخ  **** منک یم  فطل  دص  وت  یمد ز  یگداس  زا 

تسین لالم  بشما  رگا  تنم  �هناسفا  ز  **** باوخ هب  ینکفا  یم  هچره  هب  دمع  هب  ار  دوخ 

تسین لامتحا  تفدص  رد  هک  رهوگ  نادنچ  **** ام مشچ  وت  راثن  رهب  تستشادرب 
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تسین لاد  فرح  نیا  مشتحم  قشع  ریغ  رب  **** بابش رد  تسا  هدیمخ  راو  لاله  تدق 

تسین مادنا  نینزان  يا  ناهج  رد  يورس  وت  نوچ  هرامش 115 : لزغ 

تسین مادنا  نیدب  اما  تسه  ورس  نارازه  دص  **** تسین مادنا  نینزان  يا  ناهج  رد  يورس  وت  نوچ 

تسین مادنا  نینچ  نیا  روح  نهاریپ  رد  هک  ناز  **** وت مادنا  قیال  دشابن  تفج  هلح 

تسین مادنا  نینچ  ناکرت  ندیشوپ  ابق  رد  **** رسپ يا  تسا  نینچ  ندیشوپ  هناکرت  ابق  رگ 

تسین مادنا  نیمز  يور  رد  وت  مادنا  هب ز  **** کلف کشر  نیمز  نامادنا  كزان  زا  تسه  هچرگ 

تسین مادنا  نیب  کیراب  هدید  رد  ار  ورس  **** تسه کیراب  نایم  ورس  نآ  هک  یناتسلگ  رد 

تسین مادنا  نیتسار  ورس  دق  رد  یتسار  **** تساروت یئانع  رو  نیا  مادنا  تسا و  نیا  رگا  دق 

تسین مادنا  نیمسای  راذع  نیریش  نیزا  ریغ  **** تسا هزات  مناج  رازلگ  زک و  یلخن  مشتحم 

تسین يزیچ  یب  وت  ياهادا  زورما  لگ  يا  هرامش 116 : لزغ 

تسین يزیچ  یب  وت  يامرف  هسوسو  �هدنخ  **** تسین يزیچ  یب  وت  ياهادا  زورما  لگ  يا 

تسین يزیچ  یب  وت  ياضاقت  باب  نیردنا  و  **** تسه يزیچ  نم  هب  حلص  رد  ریغ  دنز  یم 

تسین يزیچ  یب  وت  ياجیب  تیصوصخ  نیا  **** میاج تراشا  هب  ناصاخ  يولهپ  یهدیم 

تسین يزیچ  یب  وت  يارادم  زورما  نم  اب  **** رهق بجوتسم  مراک و  هنگ  خوش  يا  دوخ  نم 

تسین يزیچ  یب  وت  ياخرکش  لعل  شبنج  **** چیه یئوگ  یمن  هچرگ  نم  نتشک  رد  شاف 

تسین يزیچ  یب  وت  ياس  نمس  فلز  شچیپ  **** نایع تسین  رگ  وت  يور  زا  یگتفشآ  گنر 

تسین يزیچ  یب  وت  يادیش  لد  بارطضا  **** زورما هک  نک  رذح  شیدنا  متس  ناز  مشتحم 

تسین یکش  نم  اب  يدب  لد  زک  نیرد  هرامش 117 : لزغ 

تسین یکی  لد  اب  نابز  ار  نابوخ  هک  **** تسین یکش  نم  اب  يدب  لد  زک  نیرد 

تسین یکوان  مخز  وت  زا  يو  رب  هک  **** نترد تسین  مناوختسا  کی  ین  وچ 
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تسین یکدنا  ربص  ار  وت  بویا  هک  **** نک التبم  یهاوخ  هک  مدرد  رهب 

تسین یکریز  غرم  هک  نشلگ  نیرد  **** دناد هک  لبلب  �هلان  زومر 

تسین یکرات  شغیت  بیسآ  یب  هک  **** درک رس  كرت  یلفط  تسد  زا  ملد 

تسین یکدوک  فیرح  ملاع  کی  هک  **** تسا نسح  ياهیفیرح  بلاغ  زا  هن 

تسین یکت  ار  کلهم  رحب  نیاک  وجم  **** قشع مزلق  رد  یگتسراو  رد 

تسین یکلسم  هب  نیزا  ار  کلاس  هک  **** يوپ انف  هار  یهر  درم  رگا 

تسین یکش  وا  يافو  ردناک  یگس  **** تسوت گس  وک  ار  مشتحم  ناجنرم 

تسین يور  نآ  زج  هب  ناج  �هنیآ  هرامش 118 : لزغ 

تسین يوم  نآ  زج  هب  لد  �هلسلس  **** تسین يور  نآ  زج  هب  ناج  �هنیآ 

تسین يور  ناش  هام و  رگد  يور  **** تسار هام  نآ  هک  تسنیا  رگا  خر 

تسین يوجلد  دق  ار  یهس  ورس  **** تسا رورس  نآ  هک  تسا  نیا  رگا  دق 

تسین يوب  ار  هیلاغ  وم  رس  کی  **** تسوا يوسیگ  تهگن  رگا  تهگن 

تسین يوگنخس  ود  ملاع  �همه  رد  **** دنک یم  وا  هک  تسنیا  نخس  رگ 

تسین يوخدب  ربلد  زا  هب  رای  **** تسوا ياهیرگ  هنتف  زا  دب  يوخ 

تسین يوک  نآ  رس  رب  ارچ  هآ  **** تسوا يوک  گس  وچ  ناج  زا  مشتحم 

تشاد اوام  لد  �هدرپ  ارس  هب  ات  وا  ریت  هرامش 119 : لزغ 

تشاد اپرب  ار  هدش  لد  نم  ربص  �همیخ  **** تشاد اوام  لد  �هدرپ  ارس  هب  ات  وا  ریت 

تشاد ادیش  نم  ناماد  تسد ز  تبقاع  **** ملد نابیرگ  داتفا  شمغ  گنچ  هب  ات 

تشاد اج  نونجم  �هدید  رد  هک  لکش  نامهب  **** یلیل يدومنب  رگ  يدش  هناوید  لقع 

تشاد انغتسا  هب  زین  ارم  قشع  تریغ  **** درک انغتسا  نم  هب  هم  نآ  یشکرس  رد  هک  سب 
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تشاد اغوغ  مد  همه  ناریح  نم  اب  شسگرن  **** یلو دیبنجن  زان  زا  شبل  سلجم  هب  يد 

تشاد ام  رب  رظن  هزمغ  زا  دز  هک  ره  رب  ریت  **** زورما فلکت  هب  وربا  �هناخنامک  زا 

تشاد اهتیاکش  زورما  بل  ود  نآ  اب  هنرو  **** درک اهتیاکش  شود  نم  لد  شلایخ  اب 

تشاد اریگ  سفن  شوخ  مغ  ریگ ز  سفن  دش  **** دینشن سک  نم  دب  دیوگ  هک  تساوخ  یعدم 

تشاد اضعا  رب  هلبآ  رازه  هعرق  نوچ  شود  **** دیدرگ ولهپ  هب  يوک  نآ  رد  هک  سب  مشتحم 

تشادزاب هجوت  زا  فطل  رد  میور  رب  هچرگ  هرامش 120 : لزغ 

تشادزان مکح  هب  نوریب  مرد  زا  تسناوت  ات  **** تشادزاب هجوت  زا  فطل  رد  میور  رب  هچرگ 

تشادزاب رد  نآ  رب  مصاخ  سلجم  شاب  رود  **** دناود یم  تبحص  هب  تشهد  یب  هک  نآ  اب  متارج 

تشاد زاورپ  رد  عمش  درگب  ار  دخ  نورب  زک  **** يا هناورپ  لد  عمش و  ناناج  سوناف و  دش  مزب 

تشاد زادرپ  لیح  لقع  هدنناوخ  رب  هیرگ  **** درک تسناوتن  لخد  تلیح  هب  شمزب  رد  هک  لد 

تشاد زادناراکش  كرت  ناک  ریت  ره  نامک  رد  **** رود اما ز  مرغال  دیص  هک  نم  بیصن  دش 

تشاد زار  نامرحم  اب  يو  هک  تبحص  نآ  هصاخ  **** تسب دیما  رد  تبحص  یمورحم  مخر  رب 

تشاد زاغآ  لصو  ماجنا  رجه  قشع  نیز  ربخ  یک  **** دوب دیما  مامت  نوزفا  زور  برق  زک  مشتحم 

تشاد غیرد  نم  زا  متس  لد  کلم  هاش  نآ  هرامش 121 : لزغ 

تشاد غیرد  نم  زا  من  دوب و  فطل  يایرد  **** تشاد غیرد  نم  زا  متس  لد  کلم  هاش  نآ 

تشاد غیرد  نم  زا  مقر  کی  شیوخ  کلک  زو  **** ریغ مان  هب  دز  مقر  غیرد  یب  �هماندص 

تشاد غیرد  نم  زا  مه  مشچ  رهز  �هنیک  زو  **** درک كاله  نیریش  �هوشع  هب  ار  رایغا 

تشاد غیرد  نم  زا  مد  هب  مد  ياهفطل  نیا  **** ریغ نوخ  هب  شغیت  مد  دش  خرس  راب  دص 

تشاد غیرد  نم  زا  متس  کی  درک و  فطل  دص  **** دوبن مه  دادیب  قیال  هک  یعدم  اب 

تشاد غیرد  نم  زا  مدع  هر  هشوت  وا  **** وا رب  يا  هسوب  عمط  زا  مدناشف  ناج  نم 
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تشاد غیرد  نم  زا  مشتحم  هاشداپ  نآ  **** وزا مشتحم  یهگن  یئادگ  مدرک 

تشادن ایند  مدرم  اب  یتفلا  نونجم  هک  سب  هرامش 122 : لزغ 

تشادن ارحص  نماد  زا  تسد  ود  رم  یئادج  زا  **** تشادن ایند  مدرم  اب  یتفلا  نونجم  هک  سب 

تشادن ابیز  �هرهچ  یلیل  هک  نیا  مدرم  نظ  **** سب دوب و  نونجم  مشچ  رد  رگ  هولج  یلیل  نسح 

تشادن اهنت  هناخ  مه  وا  هک  دش  نایرگ  هدید  **** لد نامهم  يدش  یم  مدرم  ناهنپ ز  نوچ  شود 

تشادن اهنیا  یلو  دب  يوخ  تشاد  رگ  نیزا  شیپ  **** دوب وت  زا  درک  وخدنت  ناک  افج  ره  ملعم  يا 

تشادن اعطق  نم  زیرنوخ  رس  وا  غیت  هنرو  **** وا رب  مزال  نم  لتق  تبحم  راهظا  هب  دش 

تشادن ام  زا  غیرد  وا  تسد  دیآ ز  یم  هچ  نآ  **** غیرد یب  شتسد  دمآ ز  گندخ  دص  ام  لد  رب 

تشادن ارای  یلو  يرای  زا  دیوگ  یفرح  تساوخ  **** دید وچ  اهنت  ار  رای  هر  رد  زورید  مشتحم 

تشاد ینادیم  وت  هک  نآ  هبش  عمج ز  يرطاخ  هرامش 123 : لزغ 

تشاد ینازرا  یمدآ  کیب  نسح  ردقنیاک  **** تشاد ینادیم  وت  هک  نآ  هبش  عمج ز  يرطاخ 

تشاد یناسنا  تروص  زا  يا  هنییآ  بجع  **** لزا ياتکی  دهاش  خر  هب  رخآ  نسح 

تشاد ینام  مقر  شوخ  ملق  رب  اه  هدنخ  **** ربخ لکش  نیا  هب  تشاد  تندمآ  زک  رهد 

تشاد یناریح  هن  تشگ و  نارگن  زگره  هن  هک  **** زین ار  نآ  تفگ  وت  ناریح  هدش  رفاک  مهو 

تشاد ینازوس  هرمجم  رد  وت  مزب  ار  رهم  **** تسب ینادرگ  هلعشم  رد  وت  ساپ  ار  هام 

تشاد یناخرت  طخ  يو  زا  لد  هک  تریغ  هاش  **** دنار ینامیشپ  کلک  دوخ  تصخر  رب  دوز 

تشاد ینامیشپ  هن  ملتق  سوسفا ز  هن  هک  **** تخیر ینامیشپ  دهع  رد  هک  سوسفا  منوخ 

تشاد ینابنج  �هلسلس  رس  هک  سب  نونج  رد  **** تفرگ وت  فلز  رس  نابوخ  �همه  زا  مشتحم 

تشذگ ام  كاخ  هب  هم  نآ  راظتنا  نیدنچ  دعب  هرامش 124 : لزغ 

تشذگ اما  تشذگ  دح  زا  راظتنا  درد  هچرگ  **** تشذگ ام  كاخ  هب  هم  نآ  راظتنا  نیدنچ  دعب 
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تشذگ ام  رب  مغ  وا ز  يور  دیشروخ  یب  هچ  نآ  **** باوخ هب  دنیب  رگا  یکیرات  ددرگ ز  بش  زور 

تشذگ اج  ره  نامسآ  زا  تشذگ  اقوشاو  گناب  **** وا راتفر  زک  تساخ  يورس  هدازآ  یهر  زا 

تشذگ انغتسا  هب  نم  زا  ماع  ياهعضاوت  اب  **** شود هک  دش  منیشن  رطاخ  وا  زا  یصاخ  تبسن 

تشذگ ایوگ  نابز  رب  ار  نابز  شتآ  نآ  مفرح  **** تفرگ رد  اپارس  معمش  نوچ  شیپ  نیز  يا  هظحل 

تشذگ اهنآ  هن  فطل  نامک  رد  رگید  ریت  **** وت نونجم  لد  ناج و  نیشیپ  ياهکوانز  يا 

تشذگ انعر  شکرس  نآ  مشتحم  كاخز  ای  **** دومن خر  تمایق  برای  نیمز  دش  لزلزت  رپ 

تفرب بیبح و  دش  ریغ  رفسمه  هک  ناغف  هرامش 125 : لزغ 

تفرب بیرغ و  تکلمم  نیرد  تشاذگ  ارم  **** تفرب بیبح و  دش  ریغ  رفسمه  هک  ناغف 

تفرب بیصن و  ای  هک  مسبت  هب  بل  دوشگ  **** تسین وت  لعل  رگد ز  مبیصن  هک  شمتفگ  وچ 

تفرب بیبح و  خر  رکف  هک  تفگ  هدنخ  هب  **** دوب دهاوخ  هچ  نم  رکف  رگد  هک  شمتفگ  وچ 

تفرب بیرقنع و  تفگ  تندمآ  دیون  **** تشک دهاوخ  قوذ  یک ز  ارم  هک  شمتفگ  وچ 

تفرب بیقر و  لد  ماک  هب  دناشن  ارم  **** زین وا  مدرآرد  اپ  زا  هک  تساوخ  بیقر 

تفرب بیبط و  نم  نامرد  تسش ز  تسد  هک  **** نادنچ قرع  بت  بات  زا  منترب  تسشن 

تفرب بیلدنع و  هب  نارجه  يراوخ  تشاذگ  **** لصو نماد  دشک  لگ  نآ  مشتحم  تسد  ز 

تفرگ شود  کلف  هار  ملد  نادنچ ز  هلان  هرامش 126 : لزغ 

تفرگ شوگ  نم  �هلان  زا  رحس  نذم  هک  **** تفرگ شود  کلف  هار  ملد  نادنچ ز  هلان 

تفرگ شود  رب  دمآ و  ریلد  كاب  یب  كاخ  **** تخادنا شود  زا  کبس  ار  نارگ  راب  نآ  شرع 

تفرگ شون  حدق  دنر  نارگ  لطر  نآ  رخآ  **** تشگن درگ  شسک  هک  رپ  یحدق  یقاس  درک 

تفرگ شوج  نآ  �هلعش  زا  نم  يادوس  گید  **** دوب ناهنپ  نارظن  رهاظ  �همه  زک  یشتآ 

تفرگ شوهدم  نم  رد  نآ  �هشن  شتآ  **** ماج هب  دنزیر  هک  شیپ  نآ  زا  قشع  �هداب 
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تفرگ شوماخ  بل  نادند  هب  هرابدص  لقع  **** تفگ یم  یلوضف  قشع  ینتفگ  ان  رس 

تفرگ شوپابق  ورس  نآ  نماد  مشتحم  **** سوه يورس ز  نماد  فک  هب  دروآ  سکره 

تفرگ مغ  راب  نم  لد  ردق  نآ  شودرب  هرامش 127 : لزغ 

تفرگ مخ  راز  نم  دق  بابش  ردناک  **** تفرگ مغ  راب  نم  لد  ردق  نآ  شودرب 

تفرگ من  قاط  نیا  هک  هدید  تسیرگ  نادنچ  **** ناهج رد  تسا  قاط  هک  وت  يوربا  قاط  یب 

تفرگ متس  هاپس  مامت  ار  قافآ  **** رارق منص  يا  تفرگ  وت  رب  نسح  کلم  ات 

تفرگ مرح  دیص  هر  یگس  انشآان  **** تسب بیقر  نم  رب  وت  يوک  میرح  هار 

تفرگ مجع  ات  برع  نم ز  نابز  نیریش  **** يربلد هب  دش  برع  روش  هچرگا  یلیل 

تفرگ مشح  طخ  زا  هچ  رای  نسح  ناطلس  **** لیحرلا هک  يدانم  دندز  ناج  کلم  رد 

تفرگ ملق  رد  منخس  یمرگ  شتآ ز  **** قوش ثیدح  مسیون  تسود  هب  متساوخ  یم 

تفرگ منص  يا  تسم  نم  رب  تسین  زورما  **** تسد هتفرگ  ار  یتب  تسه  هکره  تسا و  دیع 

تفرگ مشتحم  نابز  غیت  هب  رگد  راب  **** دنتشاذگ نانابز  زیت  هک  نخس  کلم 

تفرگ منونج  وید  درک  هولج  يرپ  نسح  هرامش 128 : لزغ 

تفرگ منوخ  هک  هدژم  نم  هاوخدب  لد  يا  **** تفرگ منونج  وید  درک  هولج  يرپ  نسح 

تفرگ منوچ  هثداح  تخانش  منوچ  هقرفت  **** قشع میلقا  زا  مخ  سب  مدز  مغ  بش  هک  نم 

تفرگ منورد  هار  نورب  زا  مشچ  ود  باک  **** تفاکش یعون  هب  هنیس  ماوت  روج  رجنخ 

تفرگ منوگن  تخب  دنکفا  ریز  هب  تساوخ  **** تایح رصق  خرچ ز  ماوت  ياضر  رهب 

تفرگ منوبز  هک  سب  یقشاع  رد  وت  يوخ  **** تشگن منوخ  هب  مرگ  قشع  مرج  زا  هگ  چیه 

تفرگ منونک  تشاد  اهلاس  نم  مخ  رد  **** درک وت  فلز  مخ  زا  نم  ریخست  هک  قشع 

تفرگ منونج  هنرگ  مدش  نوچ  يرپ  مار  **** نامر نم  لد  دوب  نامدرم  زا  مشتحم 
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تفر تسب و  لمحم  زین  نآ  یهم  يرهش و  دوب  هرامش 129 : لزغ 

تفر تسب و  لد  دص  هب  تمهت  يرهمدب و  دوخ  درک  **** تفر تسب و  لمحم  زین  نآ  یهم  يرهش و  دوب 

تفر تسب و  لیامش  نیریش  نآ  زان  زک  یلمحم  **** راگزور داب  لیل ز  يدنب  لحم  دوب 

تفر تسب و  لسالس  نیگشم  نآ  هب  مزاورپ  ياپ  **** ناشوهم رگید  فلز  ماد  درگ  مدرگن  ات 

تفر تسب و  لمس  هب  دیص  نوچ  شدوخ  كارتف  هب  وا  **** دیپط یم  لمس  هب  مین  غرم  وچ  وا  هار  هب  لد 

تفر تسب و  لفاغ  درد و  یب  نآ  نم  زک  یفطل  مشچ  **** شیوخ درد  نالیاق  ام  زا  هک  رب  دیاشگ  ات 

تفر تسب و  لمحم  روزرپ  نینچ  لیس  زا  لفاغ  **** وا هک  مزوس  یم  قرغ و  مشیوخ  مشچ  بآ  رد  دوخ 

تفر تسب و  لد  انع  ياغوغ  نشلگ ز  نیزا  تخر  **** لگ هزات  ناک  نامدمه  اب  مشتحم  اداب  لال 

تفر تفرگ و  رس  زا  یشکرس  قیرط  مرای  هرامش 130 : لزغ 

تفر تفرگ و  رب  دوخ  لد  یب  لد ز  هرابکی  **** تفر تفرگ و  رس  زا  یشکرس  قیرط  مرای 

تفر تفرگ و  رتخا  دب  بیقر  یپ  هم  ناک  **** دارم رتخا  ارم  درک  لابورد  ور 

تفر تفرگ و  رگید  هر  نم  ناشک ز  نماد  **** دید وچ  ارم  شهار  رس  رب  كاخ  هب  ناطلغ 

تفر تفرگ و  رواکت  نانع  افو  یب  نآ  **** دور یم  هک  ار  ملد  ریگب  نانع  متفگ 

تفر تفرگ و  رتبا  نم  رب  شیب  هتکن  دص  **** ورب ونشب و  نم  هک ز  شمتفگ  هتکن  کی 

تفر تفرگ و  رگمتس  راگن  نآ  لابند  **** دوب هدرک  قشع  متس  اب  يوخ  هک  مه  لد 

تفر تفرگرب و  ام  هیاس ز  باتفا  ناک  **** زاسب نامز  نیا  قارف  زوسب  مشتحم  يا 

تفر درک و  نارجه  تسباپ  ارم  نم  رایرهش  هرامش 131 : لزغ 

تفر درک و  نادنز  شیوخ  رجه  نم ز  رب  ار  رهش  **** تفر درک و  نارجه  تسباپ  ارم  نم  رایرهش 

تفر درک و  ناج  رد  هنخر  دص  ارم  ندرک  هگن  ناو  **** زان بآ  رهز  ار  هزمغ  غیت  داد  نتفر  تقو 

تفر درک و  ناسکی  كاخ  اب  ارم  انغتسا  وا ز  **** شهر رد  يراسکاخ  زا  ار  شیوخ  مدنکف  نم 
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تفر ودرک  ناریو  هیرگ  زا  ارم  مشچ  �هناخ  **** نیرخآ هاگن  اب  دشیم  وچ  ممشچ  زا  بیاغ 

تفر درک و  ناهنپ  يور  نابات  دیشروخ  نآ  نم  زک  **** دوب رابدا  بش  یپ  رد  ارم  لابقا  زور 

تفر درک و  نامرد  مدیمون ز  داد و  مدرد  هک  نآ  **** قشع نامرد  یب  درد  زا  ناما  رد  برای  داب 

تفر درک و  نامیا  جارات  شلد  رفاک  ناک  شود  **** مشتحم باذع  رهب  دش  هدنب  ات  یخزود 

تفر دز و  رد  ار  هدکمغ  نیا  دمآ و  بیقر  اب  هرامش 132 : لزغ 

تفر دز و  رد  ملد  هب  تریغ  شتآ  دزن  رد  **** تفر دز و  رد  ار  هدکمغ  نیا  دمآ و  بیقر  اب 

تفر دز و  رس  نم  �هبلک  زا  هدز  رغاس  هک  يد  **** تخوس دز و  شتآ  عمط  ناج  هب  یقرب و  تسج 

تفر دز و  رپ  وا  رس  درگ  دمآ و  ناج  غرم  **** لد �هناخ  برط  عمشدش  دز و  رس  یشتآ 

تفر دز و  رگید  رد  رب  مدز  فیلکت  رد  **** يربص یب  زا  نم  وچ  تبحص  رد  دوخ  وا  دزیم 

تفر دز و  رب  نایم  هب  نماد  دز و  رس  ناهگان  **** ریگ نماد  شموش  یتسم  رس  رد  متساوخ 

تفر دز و  رغاس  هب  گنس  ام  سلجم  رد  هک  هو  **** دوب هدمآ  ریغ  سلجم  زا  هدز  رغاس  هک  نآ 

تفر دز و  رز  رب  هدز  مغ  نم  رهم  �هکس  **** داهن ياپ  نم  یکاخ  خر  هب  اراکشآ 

تفر دز و  رجنخ  یپ و  زا  دیود  دنکفا و  كوان  **** دشن دیص  ندش  لبمس  هب  هچرگ  تفتلم 

�هتشر اپ  هب  تسار  ملد  غرم  شمتفگ 
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تفر دز و  ربنعم  فلز  نآ  رس  رب  یهرگ  **** زارد

تفر دز و  رتخا  هتخوس  نیرب  هک  لفاعت  ناز  **** دورن شزوس  هک  تخاس  نانچ  وت  رادغاد 

تفر دز و  رتبا  لد  یب  مشتحم  هر  هک  **** ناج تفآ  نآ  رگد  دمان  هک  دوب  رتبا  نیا 

تفر دمآ و  يرسپ  ابیز  یئاغوغ و  تساخ  هرامش 133 : لزغ 

تفر دمآ و  يرگ  جارات  هدز  مهرب  رهش  **** تفر دمآ و  يرسپ  ابیز  یئاغوغ و  تساخ 

تفر دمآ و  يررش  ناشخر  شتآ  �هلعش  **** ناشک قلخ  ناشف  هرهچ  زا  قرع  فک  رب  غیت 

تفر دمآ و  يرپ  زیت  ربخ  تفای  ات  زان  **** زاین هب  مدیبلط  ار  وا  �هزمغ  ریاط 

تفر دمآ و  يربخ  هم  نآ  نم و  نایم  رد  **** رظن هب  نکیلو  درک  نخس  عنم  یعدم 

تفر دمآ و  يرظن  کیپ  هک  دوب  ردق  نآ  **** دوبن رارسا  دش  دمآ  تعسو  ار  تقو 

تفر دمآ و  يرب  همان  ام  لد  راید  هب  **** وا لد  رصم  دیدرگن ز  هجنر  یمدق 

تفر دمآ و  يرد  هدرپ  مرس  هب  نایانشاک  **** وا یئاوسر  لگ  مدیچن  ریس  مشتحم 

تفر دومن و  یبعل  دمآ و  يراوسکباچ  هرامش 134 : لزغ 

تفر دوبر و  يدیص  دمآ و  یباقع  ین  ین  **** تفر دومن و  یبعل  دمآ و  يراوسکباچ 

تفر دومزآ و  دنت  یم  نآ  هب  ارم  فرظ  **** ون هام  وچ  یبوخ  روشک  باتفآ  نآ 

تفرو دودز  ناگژم  رجنخ  كون  هب  نت  هب  نآ  **** رظن زا  تفر  یمن  هک  ناتب  رگد  شقن 

تفر دوشگ و  مشیر  لد  رب  عادو  تقو  **** تساد هدیشک  فقوت  نامک  رد  هک  يریت 

تفر دونش و  امیا  هب  تفگ و  زمر  هب  رخآ  **** دوب دونش  تفگ و  باجح ز  رد  هک  یفرح 

تفر دوس و  كاخ  رب  هبترم  رازه  میور  **** دادیور هک  یعادو  سوب  ياپ  رهب  زا 

تفر دود و  دروآرب  هتفهن  مشتحم  رد  **** یشتآ مرگ  هگن  زا  رخآ  تخورفا 

تفر هتفر  هتفر  تنقذ  يوس  لد  هرطناز  هرامش 135 : لزغ 
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تفر هتفر  هتفر  تنسر  نیربنع  هچ ز  رد  **** تفر هتفر  هتفر  تنقذ  يوس  لد  هرطناز 

تفر هتفر  هتفر  تنمجنا  رد  وربآ  دص  **** تخیر هرطق  هرطق  ناتب  گشا  عمش  وچ  تشیپ 

تفر هتفر  هتفر  تنکشرپ  فلز  هب  مه  نآ  **** یگتسکش نارازه  یلد و  مدوب و  نم 

تفر هتفر  هتفر  تندمآ  رید  مرمع ز  **** رس هب  تمیآ  رمع  وچ  هتفر  هتفر  هک  یتفگ 

تفر هتفر  هتفر  تنهریپ  يوب  هک  اج  نآ  **** رورغ نیزا  یتفرن  نسح و  رصم  هب  یتفر 

تفر هتفر  هتفر  تنهد  �هطقن  رکف  رد  **** لد هک  ناشن  هد  مدع  هار  هب  رگد  ار  ناج 

تفر هتفر  هتفر  تنخس  زا  هک  يا  هزاوآ  **** رای شوگ  هب  دماین  هک  ناغف  مشتحم  يا 

تمایق يارحص  هب  وچ  یئآرب  هدرپ  یب  هرامش 136 : لزغ 

تمایق ياشامت  هب  دیآ  سوه  زا  دلخ  **** تمایق يارحص  هب  وچ  یئآرب  هدرپ  یب 

تمایق يارآ  هکرعم  هکرعم  رب  **** وت �هلغلغ  دروخ  وچ  ددرگب  هماگنه 

تمایق يارحص  ریشمش ز  همه  دیور  **** وت فک  تمحر ز  من  دیآ  رگ  رشح  رد 

تمایق يادرف  هب  داتفا  يرواد  نیاک  **** تافاکم فوخ  ربم  زورما  نم  لتق  رد 

تمایق ياغوغ  وت ز  مایق  ياغوغ  **** تسین مک  هک  قاشع  بل  نابنجم  نیشنب و 

تمایق يادرف  خزود  درمش  تنج  **** انمت نابایب  �هدنتفت  �هدرورپ 

تمایق ياوسر  همه  نایرع  نت  دص  اب  **** رشح رد  وت  تسد  زا  مشتحم  ناود  تسادرف 

تمیوج هناوید  نم  یک  هناخ  شقن  نیز  هرامش 137 : لزغ 

تمیوج هناخ  نیرد  هک  مین  بلط  تروص  **** تمیوج هناوید  نم  یک  هناخ  شقن  نیز 

تمیوج هناریو  هک ز  نادم  بجع  یجنگ  **** بارخ لد  كاخ  وت  يوجتسج  هب  مزیب 

تمیوج هناورپ  رپ  شبنج  زاوآ  ز  **** غارس رد  هک  نیب  مبلط  تقد  عمش  يا 

تمیوج هناوید  لد  یئامنهر  زک  **** تشگ لیلد  مقشع  هر و  زا  دنکف  ملقع 
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تمیوج هناگیب  هک ز  نامز  نیا  تبون  دضش  **** دادن ناهج  رد  ماوت  ناشن  انشآ  کی 

تمیوج هناسفا  ندینش  زا  حبص  ات  **** یبش ره  دنچ  يا  هدشمگ  هک  شوخ  باوخ  يا 

تمیوج هناد  دص  هحبس  رکذ  هب  اجناک  **** تسا يدبعم  هناد  کیرد  يا  مقوش  يوک  رد 

تمیوج هناتسم  �هرعن  هب  نادوخ  یب  نوچ  **** رامخ رد  هک  یتفر  يداد و  قارف  ماج 

تیاپ هب  دنب  هداهن  لبنس  ورس ز  مادک  هرامش 138 : لزغ 

تیادف رهش  ناربلد  يا  وت  لد ز  هدرب  هک  **** تیاپ هب  دنب  هداهن  لبنس  ورس ز  مادک 

تیافجراخ هدیلخاپ  رد  هک  رذگهر  ز  **** لگ يا  تکباچ  مارخ  رد  للخ  هدرک  هک  مغ 

تیادا دنز ز  یمن  رس  یسک  رهم  فرح  هک  **** تشومخ هدرک  قشع  راهظا  هک ز  تسایس 

تیابر فیرح  ندرک  هگن  هار  هتسب  هک  **** سلجم هب  شیپ  هدنکف  ار  ترس  هک  تراشا 

تیازف حور  لعل  تسار  هقح  رهم  هک  **** ناس نیدب  هدرک  راد  زار  ار  وت  هک  شرافس 

تیالج باتفآ  راسخر  یگنر  هتسکش  **** دشوپب هک  یهن  یم  فلز  ور  �هحفص  هب  یهگ 

تیاتود فلز  یگتفشآ  یقشاع  لیلد  **** ددرگن هک  یشکیم  تسد  وم  لبنس  هب  یهگ 

تیاج هدرب ز  هک  مربلد  نآ  فرصت  گس  **** اج یسک  قشع  يوک  هب  نتفرگ  اجک و  زا  وت 

تیافو کلم  هب  افج  راید  ناشک ز  نانع  **** يدناسر هک  يدب  یقشاع  �هبذاج  هن  رگا 

تیارب رازه  دص  راز و  یکی  يارب  زا  وت  **** یتسه هک  زان  دنمس  نایوکن  مک ز  زاتم 

تیافق دود ز  يور  وک  نآ  هب  هدیرج  نوچ  هک  **** نک نایع  شیوخ  زار  تسوت  گس  هک  مشتحم  هب 

تیانعر دق  دمآ  هولج  رد  نم  ناج  دصق  هب  هرامش 139 : لزغ 

تیالاب شیپ  مریمب  اناج  موش  تنابرق  هب  **** تیانعر دق  دمآ  هولج  رد  نم  ناج  دصق  هب 

تیاپ رد  رهم  زا  مهد  ناج  ات  اپ  منیشنن ز  هک  **** ار ینابرهم  قیرط  مناد  یمن  رتهب  نیزا 

تیانمت رد  مریمب  ات  مزیرگ  نامرد  زا  هک  **** دز يدنمدرد  فال  قشع  رد  نامز  نآ  مناوت 

یناشاک مشتحم  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 824زکرم  هحفص 168 

http://www.ghaemiyeh.com


تیاشامت رد  نم  برطضم  نت  ناج  ضبق  رد  لجا  **** دشاب منیب و  تشیوخ  نیلاب  رب  هک  ندرم  نآ  شوخ 

تیاس نمس  دعج  زا  يرات  نم  بناج  نک  ناور  **** يرابکبس رهب  نفک  مدنزود  گرم  زور  وچ 

تیادوس غاد  سب  ام  ياهیدیفس  ور  ناشن  **** ددرگ هیس  رشحم  رد  قشع  نارکنم  يور  وچ 

تیالهش مشچ  هایس و  ناگژم  نادرگ  الب  **** اداب مشتحم  ناج  هک  نیا  تسهاگن  شک  مدرم  هچ 

تیوم لسالس  الب  دنمک  هدوشگ  یهز  هرامش 140 : لزغ 

تیور لباقم  الع  جوا  رب  هدوبن  یهم  **** تیوم لسالس  الب  دنمک  هدوشگ  یهز 

تیوک لیاس  هب  افو  يور  هدومن ز  یهر  **** تنحم بش  رد  هک  تهگرد  گس  فطل  هب  مشوخ 

تیوپ هیداب  دنمس  مس  هتفر ز  دابب  **** اجنآ نم  كاخ  هک  نونج  تشد  هدش  ازف  برط 

تیوب هیلاغ  دعج  یئاشگ ز  هفان  رازه  **** ار ابص  تسه  هک  دوب  نوچ  نتخ  گشم  جاور 

تیوس هب  هتسخ  ناوتان  نیزا  دیآ  هک  یمد  **** ار ادخ  سرپب  ابص  ثیدح  ریغ  ناهن ز 

تیوم هب  تسا  هتسب  هناوید  لد  دص  هن  یکی  **** وس ره  هک  جنرم  یلد  متسب  وت  فلز  هب  رگا 

تیوخ هدیمر ز  دوش  ادابم  هک  ممغ  نیرد  **** وت مغ  هب  دش  مار  هتسخ  لد  هک  مغ  هچ  ارم 

تیوگ وچ  هدیود  رس  هب  نادیم  يوس  فرط  ره  ز  **** اشامت رهب  قلخ  ناگوچ و  هب  هدرب  تسد  وت 

تیوکن يور  رود  دنیب ز  یئآرب و  یمد  **** وک نآ  رب  هک  نیا  سب  مشتحم  دبلط  رگا  لاصو 

فرح ث

ثبع دوب  ثبع  وت  لاصو  رکف  اهرمع  هرامش 141 : لزغ 

ثبع دوب  ثبع  وت  لایخ  هب  يزاب  قشع  **** ثبع دوب  ثبع  وت  لاصو  رکف  اهرمع 

ثبع دوب  ثبع  وت  لاخ  �هناد  یپ  رد  **** ارم وچ  یفیعض  روم  ندز  هرطق  اهلاس 

ثبع دوب  ثبع  وت  لاهن  نتسج ز  �هویم  **** میدشن یگنس  هب  زارفارس  وچ  زگره  وت  زا 

ثبع دوب  ثبع  وت  لالز  يانمت  رد  **** ام یئابیکش  میدرم  وچ  هنشت  تبل  یب 
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ثبع دوب  ثبع  وت  لامج  عمش  رس  رب  **** افو ام ز  لد  غرم  ندز  شتآرب  رپ 

ثبع دوب  ثبع  وت  لاوئس  شخب  طلغ  ناز  **** لد يا  يدیسرن  نوچ  وزا  مه  یباوج  هب 

ثبع دوب  ثبع  وت  لاحم  تالایخ  نوچ  **** رمع همه  وا  بلط  ردنا  نم  رکف  مشتحم 

ثبع هب  ربلد  نماد  نورب  تسد  زا  مداد  هرامش 142 : لزغ 

ثبع هب  رد  نآ  زا  متفر  طلغ  ياهنامگ  هب  **** ثبع هب  ربلد  نماد  نورب  تسد  زا  مداد 

ثبع هب  ردکم  تشگ  نم  ترشع  برشم  **** غورد هب  رییغت  تفای  وا  تمصع  �هرهچ 

ثبع هب  رتخا  هتخوس  نم  زور  هیس  دش  **** فالخ هب  هم  نآ  یکاپ  �هنیآ  تشگ  هریت 

ثبع هب  رخسم  کلم  نآ  متخاب  ناهکان  **** لاصو میلقا  نم  ریخست  �هضبق  رد  دوب 

ثبع هب  رثکا  متخاس  فلت  هفرص  یب  نم  **** تخیر مدیما  نماد  رد  هک  دقن  ره  لصو 

ثبع هب  رتبا  نم  مدیرب  شیوخ  دق  رب  **** زارد تسا  ربص  تماق  رب  هک  رجه  �هماج 

ثبع هب  ربنعم  فلز  نآ  فک  يداد ز  هچ  هب  **** نونج تغامد ز  هتفشآ  دشن  رگ  مشتحم 

ثبع هب  مدیود  وت  لصو  یپ  زا  اهلاس  هرامش 143 : لزغ 

ثبع هب  مدیشک  وت  رجه  هر  رد  اهراب  **** ثبع هب  مدیود  وت  لصو  یپ  زا  اهلاس 

ثبع هب  مدنیش  وت  يارب  هک  اهنخس  سب  **** باجح متفگن ز  وت  يور  هب  هک  اهنخس  سب 

ثبع هب  مدیشچ  وت  تسد  گرم ز  تبرش  **** رابدص نادان  نم  یتایح  ماج  یهد  ات 

ثبع هب  مدیچ  وت  رهب  ناتب  هلمج  زا  نماد  **** نم يداد و  دوخ  نماد  نارگد  تسد  هب  وت 

ثبع هب  مدیمد  وت  تخس  لد  رب  نوسفدص  **** موم مدرک  یمه  هناسفا  کی  هب  نهآ  هک  نم 

ثبع هب  مدیرد  وت  تسد  هماج ز  دص  بیج  **** نونج مدیود ز  وت  يوب  هب  هناخدص  درگ 

ثبع هب  مدیشک  هدنب  طلغ  هب  يدیشچ  وت  **** قشع یقاس  فک  تنحم ز  �هداب  مشتحم 

ثعاب نم  راک  بیکش  رب  تنسح  نایغط  یهز  هرامش 144 : لزغ 
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ثعاب نم  راد  يوعد  لقع  لاوز  رب  تروهظ  **** ثعاب نم  راک  بیکش  رب  تنسح  نایغط  یهز 

ثعاب نم  رازآ  رب  تسامرف  متس  نسح  نآ  هک  **** مرازآ یئامرف  متس  زا  دنچ  ره  وت  زا  منادن 

ثعاب نم  راوید  یتسپ  لواطت  رب  دش  ار  وت  **** مدرم نک  ناریو  نامناخ  يدوبن  تیاغ  ات  وت 

ثعاب نم  رایغا  تارج  رب  دش  وت  يامیا  هک  **** يرادیم رود  ار  دوخ  هچ  مشود  تمرح  سک  ز 

ثعاب نم  رابنوخ  �هدید  یبارخ  رب  ار  ناهج  **** هدرک نوچ  تساوخ  دهاوخ  وت  زا  یناهج  نوخ  ادخ 

ثعاب نم  رایسب  شجنر  رب  تمک  فطل  دوش  **** یک ات  نابز  طبض  مگ  درک  مهاوخ  هوشع  رد  رگد 

ثعاب نم  رادقم  تفخ  شزان  يالیتسا  رب  **** دش دهاوخ  هک  لفاغ  نیا  زا  شیوخ  رایع  مدرک  کبس 

ثعاب نم  رانز  نتسب  رب  دش  هک  تفلز  رس  **** دز دناوت  یم  کیالم  رکذ  �هتشر  رب  هرگ 

ثعاب نم  راهنز  وا  مخز  رب  دش  غیت  ریز  هب  **** یمورحم نوچ ز  ریحت  تشگنا  هر  دص  مدیزگ 

ثعاب نم  رافغتسا  دش  یناهنپ  ضارعا  رب  هک  **** مدیسرپ وچ  يو  زا  ریغ  لاح  مدرم  زورما  قوذ  ز 

مغ
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ثعاب نم  راتفگ  رب  عبط  ياضتقا  یتشگن  **** هگ رگا  مقطن  رد  یتسب  مشتحم  وا 

فرح ج

جایتحا مزب  هب  تسین  ار  وت  ناینخلگ  هرامش 145 : لزغ 

جازم ردنمس  غرم  بآ  هب  درادن  راک  **** جایتحا مزب  هب  تسین  ار  وت  ناینخلگ 

جات تستخت و  بحاص  تسشن  نادان  ده  ده  **** نایشآ رب  وچ  هنرو  تسین  بابسا  هب  هبتر 

جاب وت  نسح  �هنحش  تفرگ  ناهاش  همه  زا  **** لد وت  مشچ  يودنه  دناتس  ناکرت  همه  زا 

جاور نیا  ار  وت  نسح  داد  هک  نیا  دوب  هک  قشع  **** دوب داد  ادخ  نسح  لزا  زا  ار  وت  هچرگ 

جارخ ناتسب  همه  زا  جورخ  نک  یفرط  زا  **** تسیا هدنناتس  کلم  ناربلد  زا  فرط  ره 

جالع دراد  هک  درد  بیکش  دراد  هک  درم  **** تسشوخ اما  شوخ  تسین  تفر  بویا  رب  هچ  نآ 

جایتحا فطل  هب  تسین  تسا  شوخ  مدامد  روج  **** مشتحم وزا  هنرو  تسد  هب  لفاغت  مشخ و 

جالع هچ  لفاغ  تب  نآ  دسرن  مدرد  هب  رگ  هرامش 146 : لزغ 

جالع هچ  لد  یب  نم  جالع  رس ز  دشک  رو  **** جالع هچ  لفاغ  تب  نآ  دسرن  مدرد  هب  رگ 

جالع هچ  لحاس  هب  شیوخ  یشک  قروز  ریغ  **** دیشک وچ  نافوط  هب  گشر  زا  سوه  رحب  راک 

جالع هچ  لتاق  تعرس  زا  یشک  تنم  ریغ  **** ربص ندنک  ناج  یخلت  زا  دش  وچ  نیریش  لتق 

جالع هچ  لیاق  وت  شیپ  ندش  ریصقت  هب  زج  **** دودز وچ  تمدخ  یناشیپ  گنز ز  مغ  تسد 

جالع هچ  لمس  هب  میلست  رس  نداهن  زج  **** یئوت وچ  غیت  هب  هصاخ  ار  هدش  لمسب  مین 

جالع هچ  لصحم  هدیدرگ  وچ  وت  مشچ  كرت  **** یلو تس  یلوا  فک  ندادن ز  هچرگ  نید  دقن 

جالع هچ  لسالس  هب  زج  ار  هلسلس  نیا  لها  **** دنبرد شفلز  هب  شاب  نونج  هزات  لد  وگ 

جالع هچ  لگ  رد  وت  ياپورف  هتفر  نوچ  کیل  **** وت لد  جالع  تسوک  نآ  زا  نتفر  مشتحم 

جایتحا هچ  ناناج  تبحص  هب  ار  رایغا  هرامش 147 : لزغ 
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جایتحا هچ  نامرد  تمعن  هب  ار  درد  یب  **** جایتحا هچ  ناناج  تبحص  هب  ار  رایغا 

جایتحا هچ  نافوط  هب  هتسکش  دش  وچ  یتشک  **** شوکم مه  ممسج ز  هتخیر  هک  نم  لتق  رد 

جایتحا هچ  ناقهد  تمدخ  هب  ار  هتسردوخ  **** شخبم رمث  یبرم  یعس  هب  ماوت  لخن 

جایتحا هچ  ناویح  �همشچ  هب  ار  هدنیاپ  **** حیسم تنم  دشک  وت  مد  هدنز  یک 

جایتحا هچ  ناج  یب  تروص  هب  دوب  ناج  ات  **** میغراف وت  لایخ  هب  نیچ  ناتبعل  زا 

جایتحا هچ  نامیپ  نتسب  هب  دش  هتسب  نوچ  **** لد برق  دصقم ز  �هبعک  قیرط  دعب 

جایتحا هچ  نابیرگ  كاچ  هب  دش  كاچ  لد  **** نارکنم مزب  رد  وچ  قشع  توبث  رهب 

جایتحا هچ  ناهنپ  مغ  ندرک  راهظا  **** ناد ریمضلا  یف  ام  ربلد  ریمض  شیپ 

جایتحا هچ  ناطلس  تزع  هب  ار  شیورد  **** دنیواسم يراوخ  يزیزع و  نوچ  رقف  رد 

جایتحا هچ  نامیلس  هب  ار  فیعض  روم  **** مشتحم تاجاح  یضاق  تسیرگید  نوچ 

جک یهاگ  تسار  یهاگ  داب  زا  دنوش  ات  ناتخرد  هرامش 148 : لزغ 

جک یهاگ  تسار  یهاگ  داب  تدوجس  زا  قلخ  دق  **** جک یهاگ  تسار  یهاگ  داب  زا  دنوش  ات  ناتخرد 

جک یهاگ  تسار  یهاگ  داهرف  ارم  شقن  دشک  **** نیریش ندرک  عضاوت  رب  دراد  هک  ترسح  سب  ز 

جک یهاگ  تسار  یهاگ  داشمش  رس  رب  هقاطا  **** شنالوج داب  زا  دوش  نوچ  محور  غرم  رپ  دنز 

جک یهاگ  تسار  یهاگ  داب  زا  یشبنج  كزان  هب  **** لگ خاش  دننام  دوش  یم  شورس  هک  نیب  تکازن 

جک یهاگ  تسار  یهاگ  داینب  يور  انعر  دنک  **** الاب یهس  نآ  صقر  رد  وچ  ددنب  نامک  رب  هز  الب 

جک یهاگ  تسار  یهاگ  داتفا  ناشن  رب  شریت  هک  **** دش مه  یعدم  زاون  لد  دیشک و  نم  رب  نامک 

جک یهاگ  تسار  یهاگ  داد  یم  ور  هک  سب  شلایخ  **** بشما دش  هناوید  مشتحم  شفلز  دق و  رکف  هب 

فرح ح

حورجم نم  يازس  كوان  لد  وت  یهز ز  هرامش 149 : لزغ 
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حورجم نم  ياعد  ریت  هب  دابم  تلد  **** حورجم نم  يازس  كوان  لد  وت  یهز ز 

حورجم نم  ياشگ  كوان  رطاخ  تسش  ز  **** گنس لد  دوش  اعد  ریت  هب  هک  نادم  بجع 

حورجم نم  ياپ  رازآ  هزیر  هشیش  هب  **** دهاوخ یم  هک  شفک  رد  لد  �هشیش  تسکش 

حورجم نم  ياهغاد  یلگ  راخ  ز  **** زونه تسه  دیمد و  لگ  نم  تبرت  كاخ  ز 

حورجم نم  يارب  مغ  یب  لد  دص  تسه  هک  **** دینک سایق  نیزا  مشیر  لد  تحارج 

حورجم نم  ياس  ساملا  لد  زا  مه  نورد  **** تشگ دش و  نوخ  درد  ساملا  نزوس  ملد ز 

حورجم نم  ياود  یب  لد  ریذپاود و  **** هدرم لد  سفن  احیسم  وت  مد  زا  دش 

حورجم نم  ياوسام  دشن و  اوس  ام  ز  **** تسج هثداح  نامک  زا  دوز  وت  رجه  گندخ 

حورجم نم  ياه  ياه  رب  هیرگ  زوس  ز  **** دشن هک  یلد  ناتسود  زا  مشتحم  دنامن 

حیرص تسا  حیرص  هتکن  نیا  درخ  نابز  هب  هرامش 150 : لزغ 

حیبق تسا  حیبق  بوخ  خر  هب  زج  رظن  هک  **** حیرص تسا  حیرص  هتکن  نیا  درخ  نابز  هب 

حیرص تارابع  یناهن ز  تاراشا  هب  **** دنمهف یم  ناتب  قاشع  لد  ياعدم 

حیصف ظافلا  هب  درک  ادا  صاخ  ینعم  **** داهن وت  دوجو  يازجا  رد  نسح  نیا  هک  نآ 

حیلم لعل  نآ  شبنج  نیکمن  ثیدح  رد  **** دیشاپ یم  یکمن  نیریش  هچ  شیر  لد  رب 

حیسم تسنارگد  بیبط  میبارخ و  ام  **** تایح بآ  نارگد  بیصن  میکاله و  ام 

حیحص تسا  حیحص  هدیدرگ  وت  رامیب  هک  نیا  **** تسرد تستسرد  وت  زا  تسکش  هدید  لد  هک  نیا 

حیبذ دیص  نوچ  هتخود  تخر  هب  ترسح  مشچ  **** كاله هتشگ  رظن  کیپ  کی  هب  وت  زک  مشتحم 

حیسم مان  هدرک  هدنز  تبل  يا  هرامش 151 : لزغ 

حیصف مالک  یشخب  ناور  هب  **** حیسم مان  هدرک  هدنز  تبل  يا 

حیبص زور  مین  دیشروخ  وچمه  **** حوبص بارش  زا  يراد  يا  هرهچ 
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حیبق وت  زا  تسین  یحیبص و  هک  **** نکیم افج  زا  یهاوخ  یم  هچره 

حیلم نابل  نآ  زا  خلت  نخس  **** رت نیریش  تسرت و  شوخ  رکش  زا 

حیرص هبانک  نآ  بشما  يا  هدرک  **** رادم دوب  هبانکر  هب  تبشید 

حیحص دنملاس و  هلمج  نارگد  **** رامیب هتسخ و  میئام  وت  زا 

حیبذ دیص  وچ  اپ  تسد و  مشتحم  **** افج گندخ  دنز  یم  منص  نآ 

حیرص وت  نابز  اهنخس ز  دنتفگ  شود  هرامش 152 : لزغ 

حیرص وت  ناهن  نیک  دش  هک  دمحلا  هللا  **** حیرص وت  نابز  اهنخس ز  دنتفگ  شود 

حیرص وت  نامز  هب  دش  ناهن  مسر  نیا  رخآ  **** ناهنپ يدهع  همه  ردنا  یشک  قشاع  دوب 

حیرص وت  نانخس  بشما  نم  شوگ  رد  تسه  **** یم شهاوخ  رد  هک  هدرپ  يا  هتخادنارب  شوخ 

حیرص وت  نایب  درک  ناهن  تشاد  تلد  هک  **** فرح ره  یسیون  هعقر  نآ  زا  یتسم  رد  شود 

حیرص وت  ناشن  هناخیم  هب  داد  یم  شود  **** ناهنپ دجسم  هب  وت  روبع  تشاد  یم  هک  نآ 

حیرص وت  ناج  هب  دروخ  طلغ  دنگوس  هک  سب  **** زورما دش  نایع  ریغ  ینمشد  مه  وت  اب 

حیرص وت  نایب  نسح  زا  مشتحم  �هنیک  **** تشگ یتفگ و  یسک  مرج  زا  نخس  تیانک  هب 

فرح خ

خاتسگ دیآ  وت  مزب  رد  هک  راذگم  ریغ  هرامش 153 : لزغ 

خاتسگ دیآرد  وت  اب  دوش و  تبحص  مرگ  **** خاتسگ دیآ  وت  مزب  رد  هک  راذگم  ریغ 

خاتسگ دیاشگ  وت  مرش  �هرهچ  زا  عقرب  **** نوسف داب  دمد  وچ  اهنخس  هدنبیرف  رد 

خاتسگ دیابر  هسوب  تبل  تراشا ز  هب  **** دبای تراشب  فطل  زا  وچ  وت  هاگن  هب 

خاتسگ دیامن  وت  لایخ  هب  يزایتسد  **** طلغ تالایخ  دیاشگ ز  وچ  تارج  تسد 

خاتسگ دیاس  وت  ياپ  فک  هب  خر  دیآ و  **** دشک وت  اب  یم  وچ  هدجس  تدنک  ناهنپ  هک  نآ 
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خاتسگ دیاشن  میب  زا  شخر  رد  رظن  هک  **** یتب كاپ  رظن  ضیف  �هتسیاش  تسه 

خاتسگ دیارس  همغن  لگ  �هشیدنا  رد  هک  **** نانچ هن  اما  دش  وت  غاب  لبلب  مشتحم 

خوسنم ناربلد  نیئآ  وت  رود  هب  یهز  هرامش 154 : لزغ 

خوسنم نارگید  روط  وت  هزات  روط  ز  **** خوسنم ناربلد  نیئآ  وت  رود  هب  یهز 

خوسنم ناردارب  کشر  فسوی و  ثیدح  **** هدش وترب  نسح  لها  دسح  ترهش  ز 

خوسنم نآ  رب  انب  دش  نارگد  تبحم  **** یئوت وچ  تبحم  يانب  داهن  ملد 

خوسنم نارورپ  درد  رگد  ثیدح  دش  هک  **** تخادنا نایم  رد  رهد  ارم  درد  ثیدح 

خوسنم نارب  نمس  مامت  فرح  تخاس  هک  **** دیبنج يربنمس  فرح  هب  هنامز  بل 

خوسنم نارکاچ  هلاس  دص  تمدخ  وت  رب  **** درک دهاوخ  هک  يرکاچ  نآ  زا  يرادن  ربخ 

خوسنم نارونخس  عیمج  مظن  تشگ  هک  **** دوب ترهش  هزات  مظن  نیا  مشتحم  زونه 

خوش وت  ياپارس  یخوش و  �هعومجم  وت  يا  هرامش 155 : لزغ 

خوش وت  يانعر  دق  انعر  وت  خوش  �هولج  **** خوش وت  ياپارس  یخوش و  �هعومجم  وت  يا 

خوش وت  يازجا  �همه  نیریش  وت  ياضعا  �همه  **** شوخ وت  عاضوا  �همه  شکلد  وت  راوطا  �همه 

خوش وت  يالهش  سگرن  نینچ  تسدیرفاک  **** لگ يا  سرپ  یسک  ممشچ ز  یناریح  رس 

خوش وت  ياپ  یفرط  زا  زگا  دیان  نایم  هب  **** زارد تسد  دنکن  لد  تکلمم  رد  هنتف 

خوش وت  يالاب  هب  تسار  دش  وچ  نسح  تعلخ  **** هاتوک دش  نارگد  دق  هب  زان  �هماج 

خوش وت  ياتمه  وت  ياتکی  رهوگ  نامه  يا  **** یخوش رد  یسک  زورما  وت  ياتمه  تسین 

خوش وت  ياهتکرح  اج  زا  شلد  يرابدرب  **** قشع هر  رد  نامدق  تباث  دوب ز  مشتحم 

فرح د

درآ ردب  نیک  ماین  زا  زیتس  غیت  رای  وچ  هرامش 156 : لزغ 
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درآ ردب  نیتسآ  يدعت ز  تسد  هنامز  **** درآ ردب  نیک  ماین  زا  زیتس  غیت  رای  وچ 

درآ ردب  نیمک  زا  هنتف  هپس  دص  همشرک  **** اهلد رگشل  هب  ار  شیوخ  �هزمغ و  وچ  دنز 

درآ ردب  نیربنع  دعج  نآ  زا  رس  يرگنب  وچ  **** یقلخ لد  دوش  مگ  قشع  �هدبعش  رگا ز 

دیآ ردب  نیمز  نآ  رهم  ازج  حبص  كاخ  ز  **** لد رب  وچ  رهم  نیگن  دراذگ  قشع  نیما 

درآ رد  هب  نیمز  زا  ینابهگن  گشر  کلف ز  **** مبایوج هدیرج  شمیوج  لحم  رازه  زا  سپ 

درآ ردب  نت  شیع  مزب  زا  تنماد  هتفرگ  **** منونج هک  نکم  نانچ  نیشنم و  سک  هب  ناهن 

درآ ردب  نیمسای  قاروا  زا  رس  تسا  هزبس  هک  **** يزور وت  هب  مشتحم  دنپ  لگ  میسن  دسر 

داب تربهر  لابقا  اهانپ  ناهج  یتفر  هرامش 157 : لزغ 

داب ترس  رب  هدرتسگ  تلود  يامه  لظ  **** داب تربهر  لابقا  اهانپ  ناهج  یتفر 

داب تروای  هراومه  تخاس  ترواد  هک  دزیا  **** ترای داب  هتسویپ  درک  تیرای  هک  تلود 

داب ترپهش  ریز  رد  وت  هن  خرچ  �هضیب  نوچ  **** نمیشن ینک  اجره  زابهش  هداشگ  رپ  يا 

داب ترخسم  رس  کی  ملاع  هک  نیمه  میوگ  **** یئاعد رگا  دیان  نم  زا  تناش  هب  تبسن 

داب ترب  رد  هماج  نوچ  دراب  هنتف  هک  يزور  **** مزاسب اعد  زا  نم  اهبش  هک  ینشوج  ره 

داب ترگشل  ساپ  رد  کیالم  اب  لیربج  **** ددرگ رهد  درگ  ات  بکاوک  اب  دیشروخ 

داب ترکاچ  دیشمج  سلجم  عمش  دیشروخ  **** قداص نامد  مه  اب  قدارس  ینز  اج  ره 

داب ترگید  کلم  دص  کلامم  رب  هدوزفا  **** هجنگ شیوخ  کلم  رد  تلالج  بکوم  ات 

داب ترتسگ  حدم  مه  یئادف  یعاد  مه  **** میلکت دوب  نکمم  ار  مشتحم  قطن  ات 

دابم مدکی  ناتب  قشع  مغ  یب  یناگدنز  هرامش 158 : لزغ 

دابم ملاع  رد  هدنز  درادن  ملاع  نیا  هک  ره  **** دابم مدکی  ناتب  قشع  مغ  یب  یناگدنز 

دابم مه  نآ  میرادروخ  رب  وت  یهاوخ  یمن  رو  **** مروخرب تلصو  خاش  زک  ردق  نآ  مرمع  داب 
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دابم مهرم  یب  ياهتحارج  نیا  ار  سک  چیه  **** رگج رب  تحارج  دص  مراددای  تگندخ  یب 

دابم مرحم  شتمرح  میرح  رد  محور  غرم  **** مارح دوخ  رب  یگدنز  مرادن  شنامرح  رگ ز 

دابم مک  امرس  زا  ترجه  ياهبش  �هیاس  **** نارگید بیصن  دش  رگ  ناربلد  لصو  زور 

دابم مغ  ار  وا  دراد  يدرد  هک  قشاع  ره  تفگ  **** ناهج رد  مرادن  مغ  تقشع  درد  زک  شمتفگ 

دابم مرخ  ملد  غرم  وا  نسح  راهب  زا  **** تسود طخ  رود  هب  لد  شوخ  مشتحم  دشابن  رگ 

داب وت  رای  ادخ  یتفر  ابحاص  ارایرهش  هرامش 159 : لزغ 

داب وت  رادهگن  هگرخ  نوتسیب  نیا  بحاص  **** داب وت  رای  ادخ  یتفر  ابحاص  ارایرهش 

داب وت  راگرپ  طخ  نایم  رد  زکرم  وچمه  **** ناهج ياپارس  شدرگ  کی  هب  يریگناهج  رد 

داب وت  راک  نداد  ناماس  لغش  ردنا  میاد  **** تسوا لغش  ناماس  گرب و  نیاک  اضق  يامرفراک 

داب وت  راکددم  دزیا  ددم  ار  دزیا  نید  **** ینکیم ادعا  عفد  رو  يردیح  داهج  را 

داب وت  رادیب  تخب  تسد  شمشچ ز  رد  راخ  **** باوخ هب  ار  ترصن  يور  دنیبن  ات  نمشد  مشچ 

داب وت  راب  نوخ  غیت  ياذغ  شنوخ  ازغ  رد  **** نآ ربج  رهب  دروخ  اهنوخ  وت  کشر  زک  مصخ 

داب وت  راتفگ  نمیا  هب  قفتم  نادزی  فطل  **** وجماک نآ  ترصن  حتف و  رهب  زا  مشتحم 

داب هدید  وچ  ور  هیس  هک  دش  وت  لیام  لد  هرامش 160 : لزغ 

داب هدیکچ  ناگژم  هرطق ز  هرطق  هتشگ  نوخ  **** داب هدید  وچ  ور  هیس  هک  دش  وت  لیام  لد 

داب هدیلخ  شدرگ  هدوهیب  ياپ  هب  يراخ  **** لجا هر  زک  لد  وریپ  تشگ  زین  ناج 

داب هدیشک  تسایس  راد  هب  یشک  رس  زک  **** نم تفگب  اپ  تهر  دشک ز  یمن  مه  نت 

داب هدیمخ  مدیما  تشپ  گرم  راب  زک  **** وت دوجس  رد  نم  یبیقر و  �هلبق  وت 

داب هدیرب  منابز  هک  مرب  یم  وت  مان  **** یعدم مان  مد  همه  يرب  یم  هک  نآ  اب 

داب هدیرد  متایح  بیج  هک  ما  هدنز  نم  **** تسا هتفرگ  تلصو  نماد  ریغ  هک  نآ  اب 
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داب هدیرپ  نت  نمچ  زا  درادنرب  لد  **** وت يور  غاب  زا  مشتحم  محور  غرم  رگ 

داد راگن  نآ  بیقر  هب  دوخ  رایتخا  ات  هرامش 161 : لزغ 

داد رایتخا  یب  لد  وا  كرت  راچان  **** داد راگن  نآ  بیقر  هب  دوخ  رایتخا  ات 

داد رارق  یئادج  هب  ام  نایم  تریغ  **** ریغ ادج ز  دوبن  هک  داد  رارق  وا  ات 

داد راسگیم  نآ  سلجم  هب  برط  داد  **** بیقر مدش  نامرح  یم  زا  بارخ  دوخ  نم 

داد راب  لصو  هگراب  هب  ار  ریغ  وا  **** ناهج مدیشک  رجه  هار  راب  نم 

داد راوگ  شوخ  یم  لصو  ار ز  ریغ  وا  **** یشوخانب مدیشک  رامخ  تفلک  نم 

داد راظتنا  نیزا  داد  راظتنا  دص  **** زین لتق  رهب  ارم  هدعو  فالخ  رپ  نآ 

داد راد  هدنز  بش  �هدیدب  شرد  ساپ  **** يرگید هک  ور  مدع  باوخ  هب  مشتحم  وگ 

داسرم ناتسناهج  ناخ  تلود  هب  للخ  هرامش 162 : لزغ 

داسرم نازخ  تفآ  رفظ  راهب  نآ  هب  **** داسرم ناتسناهج  ناخ  تلود  هب  للخ 

داسرم نانع  کبس  باکر  هب  دنلب  نآ  هب  **** رس درآرب  يا  هنتف  نیمز  بیج  رگا ز 

داسرم نابساپ  مارهب  رسفا  هم  نآ  هب  **** دزیر ورف  یتفآ  کلف  لیذ  رگو ز 

داسرم نآ  دنزگ  كرابم  دوجو  نآ  هب  **** ددرگ اهدژا  ماک  لثم  هب  رگا  ناهج 

داسرم نامسآ  زج ز  وا  ترصن  دیون  **** نیمز لها  ياه  هدژم  دسر  وچ  نآ  نیا و  هب 

داسرم نامزلا  رخآ  نتف  زا  يرابغ  **** کلم لاب  تسوا  بور  نیمز  هک  شنماد  هب 

داسرم ناهج  هزاورد  هب  هار  هب  دتف  **** وا تبحم  یب  هک  ره  مدع  رود  هار  ز 

داسرم ناج  شوگب  تباجا  گناب  ریغ  هب  **** ناخ تلود  ياعد  لد  زا  دنک  مشتحم  وچ 

دای راب  کی  تدمان  ام  زا  تفر و  يراگزور  هرامش 163 : لزغ 

دای رادیم  ار  هدرک  شومارف  نادنمدرد  **** دای راب  کی  تدمان  ام  زا  تفر و  يراگزور 
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دای رامیب  نم  زا  يدرکن  زگره  مدرم و  **** وت درد  زک  یقفشم  بیبط  شوخ  فلکت  یب 

دای رابنوخ  �هدید  نیز  یسب  ندروآ  یهاوخ  **** گنر بآ و  یب  تلگ  نوچ  توارط  طحق  زا  ددرگ 

دای رایسب  منک  یم  كدنا  فطل  ناز  نامز  نیا  **** تکدنا فطل  ندوب ز  نارگ  رس  میاد  هک  نم 

دای رای  زا  منک  یم  اما  لاسما  مغراف  **** قشع دیق  زا  دای  شیپ  لاس  مدرک ز  یم  دای 

دای راهنز  اب  غیت  ناز  یمد  هر  دص  منک  یم  **** نایراهنز فص  رد  يراگتسر  دوجو  اب 

دای رادقم  نیا  شدرک  دهاوخ  هک  يدرب  نامگ  رگ  **** مشتحم يدرک  راکشومارف  ناز  یئادج  یک 

دبنجب اپداب  مس  نالوج  دصق  هب  ار  وت  وچ  هرامش 164 : لزغ 

دبنجب اعد  یپ  هک  دیاش  هراخ  گنس  بل  **** دبنجب اپداب  مس  نالوج  دصق  هب  ار  وت  وچ 

دبنجب ازج  ملق  نامرف  تسد  هب  را  بجع  **** هتشک زانب  ناهج  ود  یئآ  ردنا  رشحم  هب  وچ 

دبنجب اج  نیمز ز  هک  شبنج  هب  دروآ  مدق  **** اجنآ صقر  مزع  هب  هک  یهاگ  هولج  هتسجخ  هچ 

دبنجب اوه  نیا  لد  هب  ار  نآ  هزنم  سوه  ز  **** هر رگا  سدق  ناهج  هب  تقشع  میسن  دنکف 

دبنجب ام  لتق  یپ  هم  نآ  مزع  باکر  هک  **** شبنج هب  نم  قوذ  گر  ار  سوه  نامز  نآ  دهد 

دبنجب اه  هشوگ  وچ ز  وا  يوربا  �هراشا  هب  **** وردهن لد  میرح  هب  هدید  ود  هر  زا  نخس 

دبنجب اول  ملق  ار  مشتحم  لایخ  هک  **** یهاگ دننکفا  ملع  ینعم  ناورسخ  �همه 

دتفا باقن  تبوشآ  ملاع  لامج  زا  مهاوخن  هرامش 165 : لزغ 

دتفا باذع  رد  یقلخ  وزاب  مدرگ  هناوید  نم  هک  **** دتفا باقن  تبوشآ  ملاع  لامج  زا  مهاوخن 

دتفا باتفآ  رب  تا  هیاس  یشوپب  رگ  ابید  هک  **** مراد بجع  تیابیز  مادنا  نم و  فطل  سب  ز 

دتفا بات  چیپ و  ردنا  رتسب  رب  نآ  گشر  زا  منت  **** ناچیپ تنت  رب  ار  نهریپ  منیب  باوخ  رد  رگا 

دتفا باوخ  هب  هگان  دیارآ و  مزب  هک  یتسم  دب  ز  **** هشوگ ره  اغوغ ز  فرط  رب  دش  سگرن و  نآ  دونغ 

دتفا بارطضا  رد  نم  ناج  دیآرب  شمان  نوچ  هک  **** یئور هم  رهم  نانیشنمه  زا  منک  ناهنپ  ناسچ 
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دتفا بارس  رد  تقشم  نیدنچ  اب  بآ و  دیوج  هک  **** یهارمگ وچ  شلصو  هزویرد  زا  مداتفا  رجه  ز 

دتفا باتع  زا  شهاگن  نم  رب  رگا  هللاذاعم  **** وا فطل  ماگنه  رظن  بات  مشتحم  درادن 

دجنگ یمن  مغ  زج  ورد  یگنت  زا  هک  مراد  یلد  هرامش 166 : لزغ 

دجنگ یمن  ملاع  رد  هک  یگنتلد  مراد ز  یمغ  **** دجنگ یمن  مغ  زج  ورد  یگنت  زا  هک  مراد  یلد 

دجنگ یمن  مک  عاتم  یگنت  نیا  هب  یئاج  رد  هک  **** نیا تسیرس  دجنگ  لد  هب  مغ  یناهج  دیآ  درگ  وچ 

دجنگ یمن  مهرم  نینچ  یمخز  رد  هک  تمحز  شکم  **** وا گندخ  زا  تشگ  رپ  هنیس  فاکش  نوچ  ابیبط 

دجنگ یمن  مدآ  ینب  فرظ  رد  هک  یفرح  نم  هب  **** نایوریرپ هاش  نآ  دوخ  رارسا  بشما ز  درپس 

دجنگ یمن  مه  مرحم  هک  یجنگ  یمرحمان  نیا  هب  **** ام رای  ام و  نایم  رد  نوچ  نامز  نیا  ریغ  يا  وت 

دجنگ یمن  مج  کلم  وت  نایادگ  مشچ  رد  هک  **** دوخ لامج  زج  یعاتم  ضرع  مشتحم  رب  نکم 

درادن سفن  هر  هک  میوگ  هچ  شمغ  زا  ملد  هرامش 167 : لزغ 

درادن هگن  سفن  هک  دراذگ  یمن  وا  مغ  **** درادن سفن  هر  هک  میوگ  هچ  شمغ  زا  ملد 

دراب ریت  غیت و  همه  شتافتلا  ربا  هک ز  **** یکرت يافج  زا  دمد  مدیما  عرزم  هچ ز 

دراد هاگن  یسفن  ار  شک  همین  گندخ  هک  **** نآ تریغ  شگس ز  هب  مدرپس  ات  شیوخ  نت 

دراذگ یم  لبق  ود  هب  يزامن  تهج  کی  هدش  **** دهاز زاین  هر  هب  دجسم  هب  شنتسشن  ز 

درامش یم  هراتس  هک  ار  مشتحم  رات  بش  **** یناد هچ  يا  هدرمشن  يزور  هریت  غاد  هک  وت 

دراد افص  ردق  نآ  رقف  �هبلک  ياضف  هرامش 168 : لزغ 

دراد ادگ  رب  گشر  ناهج  هاشداپ  هک  **** دراد افص  ردق  نآ  رقف  �هبلک  ياضف 

دراد اجک  يرورس  رس  تخاس  هک  یسک  **** روضح جنک  نما و  باوخ  رس و  ریز  تشخب 

دراد اشگلد  ناویا  شکلد و  خاک  هب  **** اجک جایتحا  درک  یلد  هب  اج  هک  یلد 

دراد ایربک  ناویا  �هشوگب  اج  هک  **** تسا غرم  نآ  ریفص  ربکت  كرت  يادن 
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دراد ایمیک  هرذ  کی  هب  جایتحا  هک  **** تسا سب  وت  شزاون  دیما  هب  ام  دوجو 

دراد ام  راگن  زا  ربخ  هچ  نیبب  ورب  **** مرحم يا  دیسر  هر  زا  يدصاق  هتفکش 

دراد اود  مه  درد  یئوت  بیبط  رگا  **** قشع درادن  یلکشم  یئوت  بیبح  رگا 

دراد اهب  نوخ  شیب  نیزا  وت  �هتشک  هک  **** یلحب وجم  نم  ملاع ز  ودب  میتشک  وچ 

دراد افق  رد  لصو  بش  رجه  زور  هک  **** زاسب دقن و  باتفآ  زا  مشتحم  زوسب 

دراد ابق  لگ  ورس  نآ  شو  لالز  ینت  هرامش 169 : لزغ 

دراد ابص  شبنج  رثا  زا  جوم  هک  **** دراد ابق  لگ  ورس  نآ  شو  لالز  ینت 

دراد اعدم  هچ  ایآ  رگد  نخس  نیزا  **** تفگ یم  یعدم  دیک  زا  نخس  دمآ و  بش 

دراد اور  ادخ  مریمب  قارف  زا  نم  **** لاصو دروخ ز  رب  رجه و  زا  درب  ناج  بیقر 

دراد انشآ  يوب  دزو و  یم  داب  هک  **** دیسرپ ربخ  شو  هناگیب  تب  نآ  لاح  ز 

دراد اه  همشرک  نانع  هک  تلمحت  **** نارگ زاب  هدرک  هک  يارب  مشخ  باکر 

دراد ام  يوگتفگ  مرگن  یم  هک  رهب  **** هاوفا رد  وت  نم و  ثیدح  هک  سب  هداتف 

دراد ار  وت  دوخ  هن  درادن  چیه  هچرگا  **** چیه درادن  رگ  هنعط  نزم  وت  مشتحم  هب 

دراد نار  ریز  رد  يرپ  ناک  يدنمس  نالوجکبس  هرامش 170 : لزغ 

دراد نارگ  سب  يراب  هک  مزرل  یم  رایسب  ور  هب  **** دراد نار  ریز  رد  يرپ  ناک  يدنمس  نالوجکبس 

دراد نانع  شزان  فرط  کی  زا  مشک  یم  شلیم  هب  **** ار شنانع  هچرگ  اپ  تسد و  یب  �هتشگ  رس  نم 

دراد نامک  رد  وا  �هزمغ  كرت  زان  زا  زونه  **** یلاخ ار  قشع  تشد  هدرک  يراکش  زک  یگندخ 

دراد نابراس  اما  شک  لمحم  هقان  مامز  **** یلیل لمحم  نونجم  رب  ياوه  زج  درادن 

دراد ناج  غرم  دصق  هک  ینیهاش  زاورپ  کبس  **** نیدنچ تیبرت  تسب  ياپ  يدوبن  رگ  يدوب  هچ 

دراد ناما  رد  وا  يراز  تگرگ  بیسآ  زا  هک  **** یموصعم وت  بوقعی  تسین  اما  فسوی  یتسه  وت 
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دراد نابش  يامیس  هک  یگرگ  زا  هصاخ  نک  رذح  **** هدولآ یموصعم  �هماج  ددرگن  ات  تبذک  هب 

دراد نارک  یب  رامخ  یپ  رد  نارگ  لطر  نیا  هک  **** یناد یمن  اما  یشوخ  رس  الاح  نسح  ماج  ز 

دراد نابز  ردنا  لد  رس  يو  زا  قشاع  ات  رگم  **** لد رد  مشتحم  يراد  هچ  رگید  نابز  شتآ  نآ  زا 

درادن بات  رهم  وت  نسح  رتخا  شیپ  هب  هرامش 171 : لزغ 

درادن باتفآ  هب  تجاح  وت  رود  هب  ناهج  **** درادن بات  رهم  وت  نسح  رتخا  شیپ  هب 

درادن بارطضا  يایرد  شبنج  ربخ ز  **** تقشع هب  هدادن  یسک  ات  لد  یتشک  مامز 

درادن باوخ  نامگ  شتاذ  هب  لقع  هک  نآ  زج  **** تمشچ تفرن ز  نونج  باوخ  هب  هک  سک  دنامن 

درادن باجح  دص  هب  اهرظن  یگتفهن ز  **** نآ �هعشعش  هک  یخر  نتفهن  دنچ  هز  رهب 

درادن باجح  �هدرپ  نآ  یمرگ  بات  هک  **** یمرگ تبحص  تسوا  يور  نم و  مشچ  نایم 

درادن بانتجا  رد  يادگ  ناهج ز  هش  **** اجنآ هک  تسا  یملاع  دیق  یب  هچ  قشع  ناهج 

درادن بایماک  دومحم  وچ  زاین  رس  **** یمالغ چیه  زایا  مکح  �هناتسآ  رب 

درادن باتش  رگا  دنیشنب  یمد  وگب  **** لد يا  تیلست  یپ  زا  ربص  هدمآ  مدینش 

درادن باتع  كوان  تهگن  نامک  رد  هک  **** منایگ راظن  فص  ردنا  يا  هدیدن  رگم 

تشک ز ماوت  لصو  تشهب 
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درادن باذع  نیا  خزود  ناک  وت  قارف  نم و  **** نابیقر طالتخا 

درادن باوج  یکی  دزرون  توکس  رگ  هک  **** ار وت  رد  هدرپ  بیقر  مزار  تساهلاوئس ز 

درادن باوث  ردق  نآ  يور  هبعک  هب  رگا  **** یتایح تفای  يدمآ و  شیوخ  گس  شسرپ  هب 

درادن بارخ  هتسخ  مشتحم  ياود  **** یبیبط وت  زج  هک  مرس  زا  رادم  غیرد  مدق 

دراد نینچ  ار  وت  ناهنپ  تبحص  مادک  هرامش 172 : لزغ 

دراد نیز  هب  ام  مزب  زا  تنتفر  شخر  هک  **** دراد نینچ  ار  وت  ناهنپ  تبحص  مادک 

دراد نینچ  وت  يوربا  مد  همه  ام  شیپ  هک  **** نینچ هدرک  تخس  هک  تنامک  تشپ  دنپ  ز 

دراد نیمسای  گنر  تنمچ  رد  هلال  هک  **** يا هدز  اوه  رگم  یمیسن  طالتخا  ز 

دراد نینزان  مادنا  نت و  نآ  رب  رظن  **** هاگن مرگ  مادک  تمیس  �هتفای  زادگ 

دراد نیمز  رب  وت  شیپ  هک  يور  هیرگ  هب  **** قشع یتسم  هک  وگب  تکاپ  نماد  تسرت 

دراد نیتسآ  رب  اهناشن  گنر  هلال  هک  **** تنهریپ هدیچ  هبانوخ  هک  ییاهغاد  ز 

دراد نیربنع  يوم  نآ  رب  داحتا  هک  **** ناج گر  نآ  لاح  تسادیپ  وت  فلز  بات  ز 

دراد نیمک  رد  هن  رگ  يرظن  اه  هشوگ  ز  **** سک هب  ریلد  تسگرن  درگن  یمن  ارچ 

دراد نیقی  ناقشاع  ون  هب  وت  �هدعو  هک  **** قشاع تنماد  درادب ز  تسد  هنوگچ 

دراد نیا  رب  ار  وت  بشما  هک  تساجک  یسک  **** تسادیش دص  گرم  مزب  نآ  رد  وت  لفاغت 

دراد نیشن  نمجنا  یمنص  ناتب  زا  هک  **** کشا مجنا  نایم  مغ  زا  مشتحم  تسشن 

دراد وت  يور  دوخ  لگ  ياوه  هک  رگید  هرامش 173 : لزغ 

دراد وت  يوک  رس  هک  کشرس  بالیس  **** دراد وت  يور  دوخ  لگ  ياوه  هک  رگید 

دراد وت  يوس  رذگ  هک  فلاخم  داب  نآ  **** ار تقرو  كزان  لگ  دراد  هدز  مه  رب 

دراد وت  يور  هم  یصاخ ز  �هنیئآ  **** روصت هب  سکره  هک  تسا  ماع  هچ  وت  قشع 
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دراد وت  يوم  زا  هلسلس  لد  ندرگ  رب  **** درآ ردب  رس  نونج  بیج  زک  هتفیش  ره 

دراد وت  يوربا  ود  هجوت ز  لابهش  **** تساخ یمد  گنهآ  هب  هک  تبحم  غرم  ره 

دراد وت  يوسیگ  �هتشر  رسب  دنویپ  **** يدیص هر  رد  کلف  هدنکفا  هک  ماد  ره 

دراد وت  يوهآ  یپ  رد  رس  هدش  نونجم  **** مدید هچ  دنار  درخ  هک  ار  اپ  رس و  یب  ره 

دراد وت  يوزاب  توق  رثا  روز  **** درک اهر  هچیزاب  رس  زا  قشع  هک  ریت  ره 

همیخ ره 
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دراد وت  يوج  لد  دق  زا  نوتس  همیخ  نآ  **** یهایس �هناخ  دز  هسوسو  زا  هک 

دراد وت  يوب  وا  هب  میدیسر  کین  نوچ  **** دینافکش یقشع  لگ  یئاج  هک  داب  ره 

دراد وت  يوگنخس  لعل  اب  همزمز  دص  **** تخومآ مشتحم  لزغ  کی  یسوهلاوب  رگ 

دراد یم  روجنرارم  دوخ  رجه  نم ز  بیبط  هرامش 174 : لزغ 

دراد یم  رود  دوخ  زا  رجه و  زا  درک  روجنر  ارم  **** دراد یم  روجنرارم  دوخ  رجه  نم ز  بیبط 

دراد یم  روذعم  ارم  دراد  رگ  رهش  ماما  **** ار ناتسرپ  یم  تعاط  ریصقت  رد  تسه  يرذع  وچ 

دراد یم  روتسم  نینچ  نیا  ار  دوخ  �هقرخ  رد  ارچ  **** یبیع نیشن  تولخ  دهاز  درادن  رگ  نطاب  هب 

دراد یم  رون  اما  بذاک  حبص  تسین  قداص  هک  **** هر زا  ورم  دهاز  خر  رد  یئافص  ینیب  رگا 

درادیم روج  يد  بش  رد  رونم  ار  ملاع  هک  **** ار یباتفآ  راتسرپ  متسه  یلو  مزور  هیس 

درادیم رومخم  هگ  تسم و  هگ  ام  شوه  ردق  هب  **** ار نابوخ  مشچ  یمیب  هک  یقاس  ناز  هئشن  نک  بلط 

دراد یم  روظنم  مشتحم  ار  یمدرم  کی  نامه  **** یپرد یپ  روج  دص  ینکیم  رگ  یمدرم  کی  زا  سپ 

دراذگن باوخ  هب  اهبش  وت  لایخ  ارم  هرامش 175 : لزغ 

دراذگن بارطضا  مهد  باوخ  هب  نت  وچ  **** دراذگن باوخ  هب  اهبش  وت  لایخ  ارم 

دراذگن باجح  يراذگب  مه  وت  رگا  **** مسرت یم  هک  مزپ  یم  یئوزرآ  لایخ 

دراذگن بآ  رد  كرحت  وت  شمارخ  **** تاکرح نیا  هب  يرذگب  رگا  يوج  فرط  هب 

دراذگن باتفآ  زا  شا  هیاس  هب  کلف  **** يوش هک  يا  هدیسران  لجا  لتق  مرگ  وت 

دراذگن باکر  نیگنس  وت  تسد  هب  نانع  **** مراک رد  هک  لجا  يا  مصخ  هدش  یسک  نم  هب 

دراذگن باوج  یب  ارم  لاوس  کی  هک  **** هدومرف هزمغ  هب  اما  بل  هتسب  زان  ز 

دراذگن باتع  دیآ  مشتحم  رود  وچ  **** ناسوهلاوب هب  شا  هوشع  دهد  هعرج  رازه 

درذگب متام  هب  نارجه  بش  رد  مرمع  دنچ  هرامش 176 : لزغ 
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درذگب مغ  رد  هک  يرمع  زا  هب  نم  شیپ  گرم  **** درذگب متام  هب  نارجه  بش  رد  مرمع  دنچ 

درذگب مدکی  وت  نارجه  مایا  زا  نم  رب  **** نیزا دعب  را  هآ  تسیقاب  یمد  مرمع  زا  وت  یب 

درذگب مدمه  نارای  اب  رمعزک  یمدکی  **** یمدآ تایح  زا  دوصقم  تسیچ  یناد  چیه 

درذگب ملاع  ود  زا  تفگ  یم  هک  شداب  نآ  درم  **** یملاع نافیرح  زا  دهاوخ  تسود  تفگب  رگ 

درذگب مک  رگا  راب  دص  یمد  لد  رد  درذگب  **** نورب دمآ  سایق  زک  تلایخ  ناطلس  لیخ 

درذگب مه  نیک  وت  رهم  نماد  ام و  تسد  **** يا هدیچ  مهارف  نماد  ام  نیک  زا  زاب  هک  يا 

درذگب مه  زک  شیپ  ناز  يرذگب  يو  رب  شاک  **** تسوت نارجه  زا  بل  رب  شناج  رامیب و  مشتحم 

درذگ مغ  هپس  لد  زا  مبش  زور و  هک  سب  هرامش 177 : لزغ 

درذگ مک  نآ  زا  يداش  برط و  ناوراک  **** درذگ مغ  هپس  لد  زا  مبش  زور و  هک  سب 

درذگ مخرپ  هرط  نآ  رس  زا  رگا  داب  **** تاپرد متفا  دتفا و  ناج  گر  رب  ما  هزرل 

درذگ من  رپ  �هدید  ررش و  رپ  لد  رد  **** ارم زور  بش و  هک  سب  ملجخ  شلایخ  زا 

درذگ مدامد  هک  سب  ناج  گر  زا  قشع  ریت  **** راز �هلان  ملد  دیآ ز  مد  هب  مد  کجغ  نوچ 

درذگ مدآ  �هرعن  هم  �هفرغ  زا  بش  ره  **** وا وترپ  زا  هک  هتشگ  نیمز  هام  یکلم 

درذگ مهرم  هشیدنا  شرطاخ  رد  هک  ره  **** تسا یلوا  تسد  دشک  غاد  نتخوس  زا  رگا 

درذگ مه  زا  هک  شابوا  رس  رب  ردق  نآ  **** رس رب  يدیسر  وچ  رخآ  مد  ار  مشتحم 

درذگ یم  هراپ  هام  نآ  ملد  رب  هک  یبش  هرامش 178 : لزغ 

درذگ یم  هراتس  زا  هآ  �هرارش  ارم  **** درذگ یم  هراپ  هام  نآ  ملد  رب  هک  یبش 

درذگ یم  هرامش  زا  ندز  مشچ  مین  هب  **** وا �همشرک  یتسد  کبس  لد ز  شارخ 

درذگ یم  هراپ  هراپرگج  زا  شریت  وچ  **** ددرگ یم  بابک  تریغ  شتآ  رب  ملد 

درذگ یم  هراوس  نوچ  مدنک  یم  هدایپ  **** راوس هدیزگ  نآ  یئابیکش  ربص و  شخر  ز 
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درذگ یم  هراخ  گنس  زا  نم  هآ  ریت  هک  **** رورغم نتشیوخ  ياهیلدگنس  هب  وشم 

درذگ یم  هراچ  شراک ز  هک  ضیرم  نآ  رب  **** يردق رذگ  رتمرگ  نیزا  بیبط  يا  وت 

درذگ یم  هراشا  کی  ینک  وت  رگا  یلو  **** تشذگن نید  مشتحم ز  ناتب  نوسف  دص  هب 

درک دهاوخ  ام  شسرپ  ادخ  هک  رشحم  زور  هرامش 179 : لزغ 

درک دهاوخ  ادج  هدید  وت و  رکش  ادج  لد  **** درک دهاوخ  ام  شسرپ  ادخ  هک  رشحم  زور 

درک دهاوخ  افو  وت  اب  افو  رمع  دنک  ات  **** تنارجه زا  بل  هب  دمآ  هک  هدید  مغ  ناج 

درک دهاوخ  ازج  يادرف  وت  تاقالم  هک  **** مدشک یم  دسح  زورما و  یشکیم  ار  ریغ 

درک دهاوخ  اهچ  مرگ  دنک  هداب  زا  وچ  رس  **** مزب رد  اهنیا  دنک  یم  اج  هتخاسان  مرک 

درک دهاوخ  امن  تشگنا  رگد  مرشح  هب  هک  **** دنکن نوچ  مبقل  ملاع  ود  ياوسر  هدرک 

درک دهاوخ  ادخ  هک  انامه  راک  کی  هدنام  **** نونک رجه  ضرم  نمشد  هب  راک  دص  هدرک 

درک دهاوخ  اود  وت  درد  هک  ربص  نک  ربص  **** محر شیک ز  افو  خوش  نآ  تبقاع  مشتحم 

درک شنارگ  رس  هچرگ  یسفن  نم  هب  کلف  هرامش 180 : لزغ 

درک شنانع  کبس  یفالت  هار  هب  رگد  **** درک شنارگ  رس  هچرگ  یسفن  نم  هب  کلف 

درک شنابز  مه  لابقا  نم  هب  رگد  یمد  **** یمد دیشک  رگا  ملاح  شسرپ  نابز ز 

درک شنایشآ  هتفشآ  وچ  روج  گنس  هب  **** فلز دعاس  هب  ناور  ار  ملد  غرم  دناشف 

درک شنامداش  رذع و  دص  هب  تساوخزاب  هک  **** مامت هصغ  گنچ  هب  ار  ملد  دوب  هدادن 

درک شنارکیب  فطل  زا  تمحرم  قرغ  هک  **** تشاد يرانک  مغ  يایرد  زونه ز  ملد 

درک شناور  رگد  يوس  نم و  رب  دیشک  **** داهن مشخ  نامک  رد  متس  ریت  هک  یمد 

درک شناشن  الب  گندخ  شیپ  تسخن  **** راز لد  نیا  دنادب  شزاون  ردق  تساوخ  وچ 

درک شناحتما  روج و  کحم  رب  دیشک  **** ارم بلق  دقن  هک  شدوبن  هزیتس  ضرغ 
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درک شنانعمه  فطل  �هقردب  هتفهن  **** دیشک وچ  مشتحم  تسد  زا  یهرمه  نانع 

درک لابقا  علطم  زا  باتفآ  نآ  عولط  نوچ  هرامش 181 : لزغ 

درک لابقتسا  قوذ  زا  ناج  فعش و  زا  نت  دنام  **** درک لابقا  علطم  زا  باتفآ  نآ  عولط  نوچ 

درک لاماپ  ارم  نارجه  رگشل  زاتکرت  **** باکر رد  اپ  رفس  رهب  زا  هدرکان  ام  كرت 

درک لابقا  عیرس  تخب  دوخ  راک  رخآ  کیل  **** راک دوب  فقوت  رد  نارود  لامها  زا  لوا 

درک لامها  رود  دنچره  شندرب  تبینج  رد  **** دناهج یم  تعرس  شخر  نادیم  هب  تلود  نامگ  یب 

درک لاب  یب  رپ و  یب  ام  رس  رب  ار  مغ  غرم  **** زیت تخاس  روآ  همان  غرم  وچ  ار  ام  شتآ 

درک لاحشوخ  ابص  نوچ  منامگیب  دیون  ناز  **** داب هب  مداد  ناج  هک  دش  نوگرگد  ملاح  نانچ  نآ 

درک لال  ار  وا  یلاحشوخ  سب  تلصو ز  �هدژم  **** وت رجه  زا  دوب  هوکش  دص  مشتحم  نابز  رب 

درکن ردب  رس  يدق  ورس  نسح  بیج  زا  هرامش 182 : لزغ 

درکن رس  هب  تلذم  كاخ  وت  تلجخ  زک  **** درکن ردب  رس  يدق  ورس  نسح  بیج  زا 

درکن رگدادیب  وت  يوخ  هب  تروشم  ات  **** لیلد دزن  شتآ  ینمرخ  هب  لجا  قرب 

درکن رس  هنتف  هپس  رگد  هشوگ  زک  **** دادن رس  هزمغ  كزی  يا  هشوگ  تمشچ ز 

درکن رظن  ریت  هناشن  شسگرن  زا  **** نارگید ناهنپ ز  هک  دنامن  سک  مزب  رد 

درکن رذگ  نم  لد  هب  نامک  نآ  زا  يریت  **** تشادن رب  مشچ  وا  يوربا  یعدم ز  ات 

درکن رگد  هاگن  هب  ددم  يربلد  رد  **** ار هاگن  نیتسخن  هک  ملد  نانچ  نآ  درب 

درکن رثا  يورد  دز و  نم  ناج  هب  شتاک  **** ریغ يارب  عیاض  وت  مشچ  درک  هوشع  دص 

درکن ربخ  مه  ارم  هک  نانچ  یتشآ  درک  **** دوب گنج  هب  لد  اب  هک  وت  همشرک  ریت 

درکن رذح  شتآ  زوس ز  مین  كاشاخ  **** مشتحم وت  هاگن  مین  هب  دشن  عناق 

درکن مه  یهاگن  ام  يوس  تشذگب و  يرپ  نآ  هرامش 183 : لزغ 
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درکن مه  یهآ  ار و  یهانگ  یب  هر  رد  تشک  **** درکن مه  یهاگن  ام  يوس  تشذگب و  يرپ  نآ 

درکن مه  یهاگن  وا  ياوه  رد  يرایع  مه  **** دوبن مک  یهوک  چیه  زا  رایع  ردناک  نم  ربص 

درکن مه  یهایگ  اب  ارادم  ام  ضایر  رد  **** تشاذگ ملاس  ار  ریغ  تشگ  هک  وا  رهق  قرب 

درکن مه  یهاگ  هاگ  فطل  هب  مزارفارس  وا  **** یمئاد فطل  يادوس  وزا  دوب  نم  رس  رب 

درکن مه  یهاگ  هیکت  ناریسا  شودرس  زو  **** دنامب رس  هاگباوخ  رب  یم و  زا  تشگ  نارگ  رس 

درکن مه  یهاوخ  رذع  ایوگ  دادیب  رس  زا  **** ور وت  يوربا  بارحم  رد  هلبق  زا  درک  هک  لد 

درکن مه  یهایس  نم  اب  یشکرس  زان و  كرت  **** رورغ زا  دراین  رد  رس  نم  هب  شفلز  مشتحم 

درک وت  قایتشا  مکاله ز  وت  یئادج  هرامش 184 : لزغ 

درک وت  قارف  مغ  يدرکن  هچ  نآ  نم  اب  وت  **** درک وت  قایتشا  مکاله ز  وت  یئادج 

درک وت  قاذم  رد  خلت  ام  تبحص  بارش  **** نینچ هک  یحصان  ماک  دوش  خلت  گرم  هب 

درک وت  قافن  شتآ  نتخاس  زیت  هب  **** ام نمرخ  دصق  هک  نآ  دروخن  رب  رمع  ز 

درک وت  قافتا  هب  دمآ  نم  راک  اتقو  وچ  **** يدرک نآ  نیا و  لتق  يددم  یب  هک  لجا 

درک وت  قاثو  مرحم  شنم  مغرب  کلف  **** دیدرگ لثم  یمرحمان  هب  هک  ره  هک  ناغف 

درک وت  قاور  هفرغ  زا  رد  هب  رس  حابص  **** ورف تفر  داتف و  یمزب  هب  هک  ره  هنابش 

درک وت  قایتشا  راهظا  مشتحم  هک  رهب  **** يرتکاچ هنیس  دید و  يرتکاله  دوخ  ز 

درک یهاوخ  رفس  وت  يزور  هک  تشاد  نامگ  هک  هرامش 185 : لزغ 

درک یهاوخ  رتب  هریت  بش  ار ز  ام  زور  **** درک یهاوخ  رفس  وت  يزور  هک  تشاد  نامگ  هک 

درک یهاوخ  ربزو  ریز  ارم  شیع  �هناخ  **** ناح هلال ز  اب  هدز  نابایب  هوک و  رد  همیخ 

درک یهاوخ  رس  هدوهیب  ار  هیداب  هر  وت  **** نونجم تقشع  هتشگ ز  نم  هک  دوب  نیرب  هک 

درک یهاوخ  رد  هب  هاگارچ  ار ز  ناوهآ  **** درب یهاوخ  ارچ  هب  ار  دوخ  يوهآ  تشد  يوس 
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درک یهاوخ  رفس  گنهآ  همه  زا  ناهن  وت  **** وت �هشیدنا  رد  رهش  کی  هک  تشاد  ربخ  هک 

درک یهاوخ  رحس  گناب  زا  يدهاز  تا  هقان  **** تسب یهاوخ  بش  �هدرپ  زا  قتت  ار  تلمحم 

درک یهاوخ  رظن  نازیم  هب  هصح  ار  کلم  **** لاصو رجه و  رب  هک  نم  دش  تسناد  هچ  سک 

درک یهاوخ  رگد  يرصم  فسوی  سوه  **** تشاد یهاوخ  ملد  کلم  یبحاص  زا  تسد 

درک یهاوخرب  هبترم  نیرب  وت  تارج  رس  **** رورغ بیج  زا  هک  دوب  نیا  �هشیدنا  رد  هک 

درک یهاوخ  ردقچ  منیبب  ربص  نامز  نیا  **** تشاد یهاوخ  ردقچ  منیبب  بات  نامز  نیا 

نیبدب و هن ز  **** تفات یهاوخ  رظن  لها  یهر  مه  زا  خر  هن 
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درک یهاوخ  رذح  هاوخ  دب  ز 

درک یهاوخ  رگا  يربص  یب  یبات و  یب  هب  ور  **** رادم تسد  ور  هنیآ  نآ  زا  متفگ  مشتحم 

دروآ رگد  مزب  وت ز  يوب  وچ  داب  يد  هرامش 186 : لزغ 

دروآرب دود  رس  �هساک  زا  مرمجم  نوچ  **** دروآ رگد  مزب  وت ز  يوب  وچ  داب  يد 

دروآرد هب  مکاخرس  زا  رس  هک  هلال  ره  **** تشاد يربخ  نونجم  نم  نونج  غاد  زا 

دروآ رمک  رد  ناج  هب  تسد  شمغ  هوک  اب  **** داهرف هک  دنار  افو  شخر  يردق  نیریش 

دروآ رذگ  نیکسم  نم  رب  وا  �هقان  ات  **** دنیامد راخ  ما  هژم  لیس  هیداب  رد 

دروآ رتشیب  ارم  وت  قشع  يداو  رد  **** تخادنا رتشیب  افج  حرط  کلف  دنچره 

دروآرب وت  زا  ارم  هک  نآ  دارم  لخن  يا  **** رب دروخن  تلاصو  خاش  زا  هک  دیما 

دروآ رظن  بات  هک  تشاد  يا  هلصوح  شوخ  **** داتفا رظن  نوچ  تشوخ  مشچ  زا  مشتحم  رب 

درورپ یم  نمچ  رد  ناقهد  هچره  زا  تسا  رتهب  هرامش 187 : لزغ 

درورپ یم  نهریپ  رد  ندب  كزان  نآ  هچ  نآ  **** درورپ یم  نمچ  رد  ناقهد  هچره  زا  تسا  رتهب 

درورپ یم  نغز  غاز و  ار  دیشروخ  �هضیب  **** نونک تریح  رد  هتسویپ  مضراع  فلز و  ود  ناز 

درورپ یم  نتخ  يوهآ  فان  رد  شدزیا  **** مارتحا رهب  هک  تفلز  زا  یئوب  دراد  هفان 

درورپ یم  نک  هوک  رهب  هک  یخلت  �هداب  **** غیرد ترسح  زا  هناخمخ  نیرد  ار  نیریش  تسه 

درورپیم نمس  لگ  ردنا  هک  نیب  نمرخ  درگ  **** نهریپ لگ  نآ  زا  تسا  راخ  منماد  زا  يا  هرهب 

درورپ یم  نم  نوخ  زا  ارم  نوخ  �هنشت  **** ار شیوخ  غیت  بآ  مخرس  گشا  زا  دهد  یم 

درورپ یم  نت  ریغ  دزادگ  یم  ناج  مشتحم  **** نآ زا  دراد  رگد  یلاح  لگ  بآ و  ره  رد  قشع 

دریگرب هلعش  مهآ  کشا و  ياپ  تفطل ز  رگا  هرامش 188 : لزغ 

دریگرد هلعش  ناز  نیمز  ددرگ  رت  هحشر  ناز  کلف  **** دریگرب هلعش  مهآ  کشا و  ياپ  تفطل ز  رگا 
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دریگ رس  نونجم ز  یلیل و  قشع  رو  ددرگ  کلف  **** نالفط �هچیزاب  وت  ام و  نامز  رد  دیامن 

دریگ رپ  ریز  رد  ار  دیشروخ  �هضیب  یغاز  هک  **** مدید نانچ  ار  ضراع  فلز و  نآ  رحس  شنیلاب  هب 

دریگ رت  گربلگ  رب  ياج  یحوبص  رد  منبش  هک  **** ناسناز قرع  راثآ  خر  رب  دمآ  هدرک  یحوبص 

دریگ رظن  بحاص  دص  لد ز  یک  رظن  کی  روز  هب  **** یناگژم یمشچ و  نینچ  نیا  دشابن  ات  ار  یسک 

دریگ رگ  مارآ  نیمز  رب  مد  کی  فیلکت  دص  هب  **** شبنج نیمز  رد  دراد  هک  یمارالد  یخوش  سب  ز 

دریگ رت  کشخ و  ردنا  شتآ  نیاک  نک  هشیدنا  نآ  زا  **** شتآ ون  لخن  يا  دهج  یم  مهآ  زوس  نمرخ  ز 

دریگ رت  گنت  نم  رب  راک  مگنت  هب  دنیب  رگا  **** يراوخ زا  هک  وخدب  يا  یئوگ  دراد  وت  يوخ  کلف 

دریگ رگدادیب  نآ  ناماد  مشتحم  تسد  وچ  **** ار تمایق  يارحص  ناماد  درد  رب  لزلزت 

دریگ رگدادیب  نآ  يوخ  جازم  مهاوخ  لجا  هرامش 189 : لزغ 

دریگرب دوز  وا  هر  زا  مدوجو  راخ  دوب  **** دریگ رگدادیب  نآ  يوخ  جازم  مهاوخ  لجا 

دریگرد هماخ  نابز  نومصم  یکانشتآ  زک  **** مسرت یم  شیوخ و  زوس  حرش  مسیون  یم  ناناج  هب 

دریگ رگد  راک  یپ  ات  وگ  لجا  دالج  هب  **** مدرم نتشک  رهب  هنتف  رس  نآ  هنتف  يا  تسا  سب 

دریگ رت  هنامصخ  نیزا  دعب  ناج  گر  مگرم  رب  هک  **** مسرت یم  تشگ  ممصخ  دید و  شیور  زین  مبیبط 

دریگ رپس  رد  ار  ناهج  منبش  هزبس و  ياج  هب  **** اهبش نم  رابشتآ  هآ  اب  ایح  دزیمآ  وچ 

دریگ رتشین  نابز  زا  شتآ  شمرگ  نوخ  ز  **** ار تقشع  رامیب  دیاشگب  داصف  رگا 

دریگرب رحب و  ناورسخ  زا  جاب  هک  دشاب  ادگ  **** روشک نیردناک  ار  نونج  کلم  نیبم  مک  مشچ  هب 

کی رگا  **** نوگانوگ دادیب  زا  هدنبنج  نیمز  رب  دنامن 
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دریگ رگدادیب  نآ  يوخ  نودرگ  هظحل 

دریگرد وت  ام و  تبحص  ات  لد  دریگرب  ناج  ز  **** وا قشع  مزب  رد  مشتحم  یئام  گنرمه  رگا 

دزاس ملفحم  نابساپ  همناک  تسین  نکمم  وچ  هرامش 190 : لزغ 

دزاس ملمحم  ریگ  هلابند  گس  ات  مشوکب  **** دزاس ملفحم  نابساپ  همناک  تسین  نکمم  وچ 

دزاس ملفاغ  نابیقر  اب  دوخ  یهارمه  زا  هک  **** شجنر دنک  نم  زا  المرب  دتفا  هدرپ  نوچ  يو  زا 

دزاس ملیاق  یهانگ  عقاو  انب  ناج  میب  ز  **** تعاس ره  هک  تباث  هنگ  تب  نآ  غیتب  نم  ربدنک 

دزاس ملد  كزان  افج  راب  یئاسرف  لد  هک  **** يزور دنز  رب  رس  رگ  هدرپ  ياهزار  سب  لد  ز 

دزاس ملیام  وربا  هب  نوچ  شهاگن  هد  تزاجا  **** ار نابیقر  فقاو  دنک  یئامیا  هب  یناتف  ز 

دزاس ملخاد  رگ  دوخ  مزب  رد  تحلصم  زا  یمد  **** نوریب ندش  دیاب  ممد  رد  اه  یشچیپ  جراخ  ز 

دزاس ملگ  زا  رغاس  خرچ  رود  هک  يزور  یلو  **** ناداش ندش  دهاوخ  نیک  تسم  ناز  مشتحم  منورد 

دز ولهپ  باتفآ  رب  دمآ و  یغارچ  هرامش 191 : لزغ 

دز ور  رب  هچناپط  دص  شیو  نسح  تسد  هک  **** دز ولهپ  باتفآ  رب  دمآ و  یغارچ 

دز وا  یلو  نامک  رگید  هشیب  راکش  **** دیشک هچرگا  مامتها  دص  هب  راکش  نیا  رب 

دز وس  کی  هب  ار  هدرپارس  تفرب و  یکی  **** دوبن هاشداپ  ود  ياج  وچ  هچارس  نیرد 

دز وربا  ياه  هشوگ  نآ  زا  هتفهن  نیا  هک  **** يزودلد ریت  تسب  وا  هر  لد  ریس  ز 

دز وداج  مشچ  ود  ره  نازک  شقن  هنامز  **** یسوم زجعم  داد  ربخ  موق  رحس  ز 

دز وزا  رترب  درب و  ار  وت  نسح  قشع  هک  **** هن وزارت  رد  گنس  ناوتب  ات  زان  ز 

دز وجلد  دق  نارای ز  هر  یگزات  هب  **** رای هک  هاوخب  مشتحم  ون  ربلد  رذع  وت 

دزیخرب باقن  شیور  هک ز  یبش  نآ  شوخ  هرامش 192 : لزغ 

دزیخرب باوخ  هگرحس ز  يور  هداشگ  **** دزیخرب باقن  شیور  هک ز  یبش  نآ  شوخ 
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دزیخرب باتفآ  نوچ  خر  اب  هنابش  **** یم سلجم  هب  هم  وچ  دنیشن  حابصلا  یلع 

دزیخرب بات  شفلز ز  رس  لبنس  هک  **** دزورفارب نانچ  شیور  لگ  یم  بات  ز 

دزیخرب بابح  دص  نآ  زا  هک  يوخ  لکش  هب  **** گشا مراب  وچ  نیشن  هگرخ  هم  نآ  دایب 

دزیخرب باوخ  ینیشن و  وت  ما  هدید  هب  **** میاشگب هدید  باوخ  زا  وچ  هک  دوب  یبش 

دزیخرب بان  گشم  هحیار  كاخ  ز  **** نیگشم يوهآ  وچ  یمارخ  هک  نیمز  رهب 

دزیخرب بابک  يوب  همه  نآ  دود  ز  **** هآ مرآرب  رگا  مرگ  لد  مشتحم ز  وچ 

دز يرایع  نارگ  زا  نوکس  سوک  قشع  وچ  هرامش 193 : لزغ 

دز يرارق  یب  يارحص  اب  همیخ  رارق  **** دز يرایع  نارگ  زا  نوکس  سوک  قشع  وچ 

دز يراکماک  دقنرب  وچ  هکس  لصا  ز  **** تسرد بلق  روضح  رایع  دنام  زور  ود 

دز يراد  هدرپ  مد ز  شرظن  رد  باجح  **** تسارآ نسح  راب  راک و  نوچ  هک  راگن  نآ  شوخ 

دز يراکش  ناج  لبط  افج  دنمس  رب  هک  **** زادنا راکش  ره  تخات  نم  رس  رب  تسخن 

دز يراک  گندخ  نیا  نم  لد  رب  هک  یسک  **** تسا ناسآ  مهرم  راک  شتمحرم  تسد  هب 

دز يرامع  رد  تسد  ششک  فرط  نآ  زک  **** نونجم يوس  دوخ  هب  یلیل  هقان  تفرن 

دز يراد  هدرپ  فال  تخر  شیپ  هک  یسک  **** افج مشتحم ز  وچ  لزنم  هب  راب  دربن 

دزیر ورف  ناگژم  نب  زا  مگشا  وت  یب  میرگ  وچ  هرامش 194 : لزغ 

دزیر ورف  ناماد  زا  مبالیس  اج  مزیخ ز  نوچ  هک  **** دزیر ورف  ناگژم  نب  زا  مگشا  وت  یب  میرگ  وچ 

دزیر ورف  ناویا  يرفولین  نیا  مهآ  زک  **** يزور رگم  نارود  مترشع  خاک  حرط  دریذپ 

دزیر ورف  نارجه  بت  رد  مناوختسا  زغم  هک  **** نادنر سلجم  رد  هلک  جک  راوس  نآ  دماین 

دزیر ورف  ناکیپ  نینهآ  بآ  هرطق  نوچ  وزا  **** ممرگ لد  زا  رخآ  شریت  ره  درذگب  تعرس  هب 

دزیر ورف  ناج  دص  يو  خاش  ره  زا  هویم  ياج  هب  **** شبنج دنک  رگ  یئاوه  زک  لد  ما  هتسب  یلخن  هب 
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دزیر ورف  نابعث  لد  زا  شتآ  هک  یمرگ  نآ  هب  **** تکلک دنز  یم  رس  نخس  اما  مشتحم  یشومخ 

دسرن يدنزگ  نادب  نم ز  هش  تکاپ  دوجو  هب  هرامش 195 : لزغ 

دسرن يدنمزاین  نم ز  هم  یهآ  دود  وت  هب  **** دسرن يدنزگ  نادب  نم ز  هش  تکاپ  دوجو  هب 

دسرن يدنلب  رس  نآ  رب  هک  یئاج  هب  دسرن  **** ناتب يامرف  هدجس  دش  ور  همه  زک  تنسوت  مس 

دسرن يدنمک  نآ  هب  هک  ناطلس  رب  یئاج  هب  افج  ز  **** نارگنک رس  درگن  یسک  وت  رصق  هب  وچ 

دسرن يدنمتسم  هب  هک  یمتس  رطاخ  هب  دسرن  **** ار وت  هک  ورس  يا  تسالب  هچ  افج  نیئآ  رد  تلیم 

دسرن يدنمتسم  هب  بلط  هر  رد  هک  نم  رس  **** برط نیلاب  هب  دسر  هک  بجع  رایسب  تسبجع 

دسرن يدنخشون  بل  نیزگ  هصغ  نم  بل  هب  **** نیا یخلت  زا  رگ  بجع  هچ  نینچ  یخلت  �هیرگ  نم و 

دسرن يدنب  هنامز  نآ ز  رب  هک  ینامز  دورن  **** نورب وت  برق  راصح  نونج ز  ات ز  مشتحم  هدش 

دسر يرظن  زا  بیاغ  هک ز  یتراشب  میسن  نآ  کنخ  هرامش 196 : لزغ 

دسر يربخ  یب  هب  يربخ  یتدم  يراظتنا و  زا  سپ  **** دسر يرظن  زا  بیاغ  هک ز  یتراشب  میسن  نآ  کنخ 

دسر يرحس  ارم  بش  هک  رگد  یفرط  زا  دیآ  ردب  **** رپس ناهج  باتفآ  رگم  رحس  هدشن  متنحم  بش 

دسر يررش  زا  هک  يررض  يردنمس  هب  دنک  نایز  هچ  **** مخزود هنابز  زا  رذح  وا  قشع  شتآ  رد  دوبن 

دسر يرگد  زا  هک  یمتس  نم  يارب  دوش ز  یملا  **** وا يالب  راب  ریز  هب  هک  وا  يافج  نانچ ز  نآ  مشوخ 

دسر يرد  هب  رد  يادگ  هب  الص  رگا  هشنهش  رد  ز  **** اخس �هدئام  هب  نایز  هچ  اعد  �هلص  دهد  اطع  وچ 

دسر يرمث  وا  غاب  هن ز  دمد  يرجش  وا  تشد  هن ز  **** یمن یپ  هک  يرب  بلطم  وا  يافو  رهم و  نیمز  ز 

دسر يرطخ  فرط  نآ  هب  هن  دوش  يرفظ  فرط  نیا  زا  هن  **** داتسیا دناوت  اجک  هب  ملد  اجر  فوخ و  نایم  هب 

زا رگم  **** مغ رامخ  ناشک  ملاب  وا  بارش  لاصو  دسرن 
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دسر يردق  مشتحم  هب  هک  دوش  يددم  اضق 

دسر یم  ناج  رب  زورما  یگرابکی  وا  مخز  هرامش 197 : لزغ 

دسر یم  ناماد  هب  نم  كاچ  مین  بیج  كاچ  **** دسر یم  ناج  رب  زورما  یگرابکی  وا  مخز 

دسر یم  ناسآ  زورما  دیسر  یم  لکشم  شود  **** رگج رب  مزیر  هک  وک  وا  �هتشک  شک  رپ  ریت 

دسر یم  ناکما  هب  يرادنپ  زورما  لاحم  نآ  **** لاحم اب  يد  نم  يرادیب  ریخست  رد  دوب 

دسر یم  ناغفا  هب  مگنهآ  مین  ياه  هلان  **** ین وچ  رگید  مدکی  یخوش  گنهآ  دنک  رگ 

دسر یم  نامیا  هب  مزورما  کش  یب  یمخز  مشچ  **** تفاین منید  رب  وچ  یتسد  شرفاک  مشچ  شود 

دسر یم  نافوط  هب  رگید  مد  ایرد  نیا  راک  **** قشع جوم  زا  کیل  تسیئایرد  هدیمارآ  ممشچ 

دسر یم  ناج  گر  رب  نوچ  رتشین  نیا  تلاح  **** مشتحم یسرپ  هچ  شناگژم  ياهیزیت  حرش 

دشاب زان  رتهب ز  یعاتم  ار  وت  متفگ  هرامش 198 : لزغ 

دشاب زاب  قشع  رگ  يرآ  تفگ  هوشع  زا  **** دشاب زان  رتهب ز  یعاتم  ار  وت  متفگ 

دشاب زارد  مسرت  وا  دق  رب  هماج  نیا  **** داد یگدنب  فیرشت  دازآ  ورس  هب  تدق 

دشاب زادگ  نهآ  دشاب  زیت  وچ  شتاک  **** نمیا لد  نینهآ  نم  شتآ  نیشنم ز 

دشاب زایتما  رگ  اهمتس  نیا  دشاب  یک  **** زاتمم فطل  هب  نمشد  زاب  متسرد  نم  رب 

دشاب زار  لها  زک  یفیرح  نابز  مه  وگ  **** میب زا  بل  رب  رهم  نم  شوج  رد  زار  يایرد 

دشاب زایا  قوط  دومحم  زارط  ندرگ  **** ار یگدنب  یهاش و  دزاس  وحم  قشع  نوچ 

دشاب زارتحا  یب  قشاع  رگا ز  قوشعم  **** ار ناهن  شزیمآ  دنامن  نانچ  یقوذ 

دشاب زاجم  يوک  هر  نیرد  مدق  لواک  **** ریگ ناتب  یپ  یئوج  تقیقح  هناخ  نوچ 

دشاب زاس  هوشع  ای  زادرپ  همشرک  سگرن  **** رای سگرن  وچمه  رگ  رازلگ  هب  دتف  شتآ 

دشاب زاین  یب  وا  مدرم  زاین  زا  ات  **** يدنمزاین مهاوخ  ملاع  مامت  زا  شیب 
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دشاب زاب  دنچره  روج  رد  مشتحم  رب  **** رهم رد  زا  دزیخرب  تمایق  ات  هک  اشاح 

دشاب نم  حلص  زا  زازتحا  ار  وجگنج  ناک  سب  ز  هرامش 199 : لزغ 

دشاب نخس  رد  اراکشآ  مشخ و  هب  نم  اب  ناهن  **** دشاب نم  حلص  زا  زازتحا  ار  وجگنج  ناک  سب  ز 

دشاب نهد  رب  شتوکس  رهم  مدنیب  اهنت  وچ  **** دسرپ نخس  دص  نم  زا  درک  مراچد  یعمج  اب  وچ 

دشاب نمجنا  رد  رگا  نم  رد  نخس  يور  دنک  **** دنیب یتولخ  رد  ارم  رگ  نم  زا  يور  دباتب 

دشاب نتخیگنا  حلص  دنب  رد  یمرحم  دسرت  هک  **** نوریب دور  وا  میآ  نم  نوچ  دشاب  هک  سلجم  رهب 

دشاب نم  کیرحت  رب  لمح  ار  يرپ  نآ  مسرت  هک  **** مدرم يزیگنا  حلص  دزرل ز  ملد  اهلفحم  هب 

دشاب نهریپ  لگ  نآ  يوخ  میب  مزال ز  ارم  **** سلجم نآ  كرت  دیآ  سلجم  رد  یتشآ  يوب  وچ 

دشاب نکش  نامیپ  نآ  حلص  تبیصن  يزور  رگا  **** یسانشن ياپ  زا  تسد  هک  مسرت  مشتحم  تشهد  ز 

دش دهاوخ  ناور  ورس  يرفس  ناک  یهر  هب  هرامش 200 : لزغ 

دش دهاوخ  ناج  هلفاق  دص  لزنم  مدق  ره  **** دش دهاوخ  ناور  ورس  يرفس  ناک  یهر  هب 

دش دهاوخ  ناد  هنیآ  نیمز  ياهلگ  �همه  **** ندنار دهاوخ  وچ  لعن  رمق  شخر  نیمز  رب 

دش دهاوخ  ناشف  گشم  نیچ  هطخات  زاب  **** تخات دهاوخ  دوخ  کت  وهآ  نسوت  اجک  ره 

دش دهاوخ  ناهن  قلخ  رظن  زا  باتفا  **** لاثم ربا  دنز  تشد  رب  وچ  رهش  زا  همیخ 

دش دهاوخ  نارگ  ربص  کمن  وچ  نازرا  دتف  **** درک دهاوخ  رذگ  هک  يراید  هب  بل  رکش  نآ 

دش دهاوخ  ناوج  زاب  دنک  هولج  اجک  ره  **** دهع فسوی  نآ  هک  تساخیلز  عبط  ار  قشع 

دش دهاوخ  نامک  هصغ  زا  مشتحم  تماق  **** نتفر دهاوخ  وچ  ورس  نآ  رظن  زا  ریت  وچمه 

دش مولعم  تیرای  افو و  ارای  افو  یب  هرامش 201 : لزغ 

دش مولعم  تیرادلد  ملد  زا  تسد  یتشاد  **** دش مولعم  تیرای  افو و  ارای  افو  یب 

دش مولعم  تیراد  بناج  یتشک و  مرخآ  **** هاگن مراد  تبناج  ینتفگ  مصخ و  مبیقر  دش 
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دش مولعم  تیراک  رپ  زا  دوب  ناهنپ  هچ  نآ  **** یلو يدرک  ناهن  نیک  زا  يروج  رپ  ملد  رب 

دش مولعم  تیرایشه  لمع  نیز  يرآ  يرآ  **** یتخیر منوخ  نسح و  ماج  یتسم ز  تمتفگ 

دش مولعم  تیرازآ  فیرح  زا  یفیرح  شوخ  **** فیرح شوخ  يدومن  یم  ار  دوخ  قشع  رامق  رد 

دش مولعم  تیراز  هآ و  ینعم ز  يا  بشما  **** رای يرازیب  يوعد  الد  يدرک  یم  شود 

دش مولعم  تیراچان  ندروخ  فسات  زا  **** مشتحم لتق  منامیشپ ز  یتفگ  یم  هک  نیا 

دش هچ  شلاح  متشاد  يریسا  ییوگیم  چیه  هرامش 202 : لزغ 

دش هچ  شلاوحا  تشاد  یناج  همین  نم  �هتسخ  **** دش هچ  شلاح  متشاد  يریسا  ییوگیم  چیه 

دش هچ  شلابرب  دوب  یم  يا  همان  دیسر و  یم  **** هاگ هاگ  يراید  زک  یغرم  هک  یسرپ  یم  چیه 

دش هچ  شلان  نوچ  مسج  دمآرب  دوخ  نالان  ناج  **** ار هتسخ  ناک  نیا  رب  یناریم  رکف  کلک  چیه 

دش هچ  شلاسما  تشگ  یم  نم  درگ  شحور  غرم  **** يا هداتفا  راپ  هک  ددرگ  یم  چیه  تریمض  رد 

دش هچ  شلابند  هب  ینونجم  دوب  نم  يوهآ  **** لایخ تشد  رد  هک  ددرگ  یم  چیه  تمشچ  شیپ 

دش هچ  شلاماپ  درک  مغ  اپ  شدنکفا ز  گرم  **** نیبب رخآ  دب  هداتسا  يرکاچ  تتسد  شیپ 

دش هچ  شلابقا  نوگژاو  شتخب  تشگ  **** نوگنرس دش  ارچ  برای  مشتحم  شیع  کلم 

دکچ التبم  لد  نورد ز  زا  هک  نوخ  ره  هرامش 203 : لزغ 

دکچ ام  مشچ  زا  هنیس و  زوس  دشوج ز  **** دکچ التبم  لد  نورد ز  زا  هک  نوخ  ره 

دکچ الب  داب  هقرفت  هنتف  ربا  ناز  **** دنلب ام  زیگنا  هقعاص  هآ  وچ  ددرگ 

دکچ افج  رهز  همه  ناقشاع  ماج  رد  **** افو یب  وت  رود  هب  خرچ  ياهشیش  زا 

دکچ ایح  بآ  وت  هگن ز  یمرگ  زک  **** تسیک زان  هچ  نیا  دکچ  بالگ  لگ  شتآ ز 

دکچ اه  هبانوخ  هچ  بابک  نیز  وت  یب  ات  **** بابک ناکچنوخ  لد  قشع و  مرگ  وت  اب  نم 

دکچ افو  یب  نآ  يوربا  ياه  هشوگ  زا  **** رهق رهز  وچ  تراشا  قلخ  لتق  هب  دشاب 
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دکچ اقب  بآ  همه  نیشتآ  لعل  زا  **** ارم مد  احیسم  هک  نیب  نسح  زاجعا 

دکچ اود  نابیبط  تسدربا  مریگ ز  **** تساطخ وربآ  نتخیر  درد  ضرع  رد 

دکچ اینغا  فک  رگا ز  تایح  بآ  **** مشتحم وچ  انمت  ضرع  هب  بل  ياشگم 

دمآ رفس  زا  رای  رجه و  بش  تشذگ  الد  هرامش 204 : لزغ 

دمآرب باتفاک  هدید  اشگب  مغ  باوخ  ز  **** دمآ رفس  زا  رای  رجه و  بش  تشذگ  الد 

دمآ رحس  هراتس  هم  نآ  تعلط  لیهس  **** ار لد  هتخوس  ناج  تخس  نم  قارف  بش 

دمآ رتزیت  داب  یکاخ ز  نم  رس  رب  هک  **** نم رس  داب  رای  زیخ  کبس  گنس  يادف 

دمآردب وزرآ  هاچ  زا  لما  فسوی  هک  **** ناج �هلفاق  هب  ربب  تراشب  ریشب  يا  وت 

دمآ رسب  یتنحم  هچ  دش  يرپس  یتدم  هچ  **** رای هک  راظتنا  دزوسن ز  هک  نآ  دناد  هچ 

دمآ ربب  ام  مشچ  بآ  زا  هک  رکش  رازه  **** رب یب  هثداح  مومس  زا  دوب  هک  قشع  لاهن 

دمآ ربخ  نیا  هک  یمد  يدادن  قوذ  ناج ز  هک  **** نیا دوب  هلصوح  هچ  مشتحم  يا  يا  هن  گنس  دوخ ز  وت 

دمآ زانورس  نآ  زاب  هک  ناشنب  لما  لخن  الد  هرامش 205 : لزغ 

دمآ زاب  هتفر  رمع  هک  زاب آ  ناخ  يا  مه  وت  **** دمآ زانورس  نآ  زاب  هک  ناشنب  لما  لخن  الد 

دمآ زادگ  زوس و  �هیام  ناک  یک  هدرسفا  يور  **** نونکا مه  وت  دز  مخ  یب  رجه  قارف و  دش  نازیرگ 

دمآ زانورس  نآ  زاب  هزاوآ  دنلب  نسح  اب  هک  **** مقشع تبون  رگید  تخب  يا  خرچ  ماب  رب  نزب 

دمآ زاب  لبط  کناب  زابهش و  رپ  زاوآ  هک  **** وا هاگ  ریجخن  رد  تسناغرم  ياغوغ  رگد 

دمآ زاب  مارآ  یب  رحب  نیشن  شبنج  نآ  هک  **** یشاب نئمطم  يزار  لامالام  هک  لد  يا  زین  وت 

دمآ زاین  رادیرخ  نآ  زان  �هیامرس  اب  هک  **** نازرا بآ  وچ  ندرک  دوخ  نوخ  ياهب  ام و  رگد 

دمآ زاس  هراچ  ناک  یگراچیب  مد  رگید  نزم  **** دش ادیپ  راوخمغ  ناک  دعب  نم  مشتحم  مغ  روخم 

دمآ ناوتان  ناج  هب  يدنکفا  هزمغ  ریت  وچ  هرامش 206 : لزغ 
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دمآ ناشن  رب  تریت  هک  اناج  شکم  تمحز  رگد  **** دمآ ناوتان  ناج  هب  يدنکفا  هزمغ  ریت  وچ 

دمآ ناهد  رد  شتآ  درک و  روصت  ار  تلعل  هک  **** منبش زا  هچنغ  ماک  غاب  رد  دشن  رت  هگرحس 

دمآ نابز  رب  لوا  خوش  نآ  تماق  رکذ  هک  **** دش نامیشپ  ناز  رخآ  خیش و  نیقلت  درک  مزامن 

دمآ نامک  یب  ملتق  هب  ور  ناز  نم  وچ  یئاوسر  ز  **** شمان دونشن  سک  ات  تساوخ  تیصو  یب  مکاله 

دمآ نامز  رخآ  تفآ  رس  یپ  رد  تمایق  **** يرادنپ هک  يروط  افق  رب  لکاک  هدنکفا  دیسر 

دمآ نایم  رد  ام  �هصق  دش  یعمجم  اجره  هک  **** رگید یئاوسر  نیا  اوسر و  نم  لفط و  نم  هم 

دمآ ناج  هب  نم  زا  مدش  مدمه  یمد  سکره  اب  هک  **** یئاهنت جنک  رد  مشتحم  مشاب  هک  رتهب  نامه 

دمآ نم  راوس  نینزان  هز  هب  زان  نامک  هرامش 207 : لزغ 

دمآ نم  راکش  یمدآ  تب  تسود  راکش  **** دمآ نم  راوس  نینزان  هز  هب  زان  نامک 

دمآ نم  راکماک  ناطلس  هدز  مهب  ناهج  **** رگید هک  داب  هب  دور  یم  ناج  لد و  ناهج 

دمآ نم  رابغ  زا  هدنار  نورب  شخر  راوس  **** دیآ ردب  ناهگان  ربا  زا  هک  باتفا  وچ 

دمآ نم  رارق  یب  ناج  رد  هلزلز  هدنکف  **** نالوج رخآ  دنمس و  راوس  هدیمرآ  دش 

دمآ نم  رازراک  تقو  یبجع  رگشل  هب  **** ار الب  نایراز  راکالب  داد  هدرتس 

دمآ نم  رامخ  رپ  تسم  نارگ  رامخ  زا  رس  **** تباذع رهب  هک  مشتحم  ورم  هار  شیپ  ز 

دمآ نیک  غیت  اب  مرس  رب  تب  نآ  نادناج  مد  هرامش 208 : لزغ 

دمآ نینچ  نیا  نم  رس  رب  دمآ  هک  يرمع  زا  سپ  **** دمآ نیک  غیت  اب  مرس  رب  تب  نآ  نادناج  مد 

دمآ نیگهودنا  نم  رب  شمحر  هک  يرادنپ  هن  **** ناج درآرب  مهودنا  ات ز  نامیشپ  دش  ملتق  ز 

دمآ نیبج  رب  نیچ  وربا و  رب  هرگ  تب  نآ  زاب  هک  **** يرادنپ هدنکفا  ام  راک  رد  يا  هدقع  نیچ  نخس 

دمآ نیلوا  هاگن  زا  لد  رب  هک  یمخز  وزا  **** رخآ مدرد  مهرم  تفای  دهاوخ  گرم  تسد  ز 

دمآ نیمز  رد  شبنج  زان  زا  داهناپ  اج  ره  هک  **** یبوشآ ملاع  دراذگ  یک  مدآ  كاخ  رد  نوکس 
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دمآ نید  راک  رد  منص  نآ  ياوه  زک  یتسکش  **** ناج يانب  رب  دماین  زگره  لجا  بلیس  ز 

دمآ نینزان  ناک  يدصاق  دناسر  رد  تراشب  **** هگان رگا  یتسه  نوچ  دیمون  مشتحم  ناس  نیز  وت 

دماین ام  عادوب  ور  يرپ  نآ  نتفر  هگ  هرامش 209 : لزغ 

دماین ادگ  ردب  يرآ  دوب  نسح  هش  **** دماین ام  عادوب  ور  يرپ  نآ  نتفر  هگ 

دماین اج  هب  رگد  هک  دش  اج  نانچ ز  نآ  ملد  **** وا تمیزع  ربخ  نابیقر  زا  مدینش  وچ 

دماین اعد  نابز  هب  نم  یلاح  بارخ  ز  **** ار سک  دندمآ  رس  هب  مناتسد  رهم  وچ ز 

دماین ارچ  تیپ  نیکسم ز  هک  وگب  نآ  زا  سپ  **** هم نآ  هب  ابص  يا  ربب  ناشیرپ  نم  ربخ 

دماین افق  زا  دوخ  داتسرف و  افو  یب  وت  هب  **** دصاق هک  یگداتف  دوب و  یگتسکش  مدق  ز 

دماین ابص  زا  زج  هب  میوس  وت  زا  یلوسر  هک  **** نابیرگ لگ  وچ  مردن  تریح  نوچ ز  هتسخ  نم 

دماین الب  نیا  رس  هب  ار  مشتحم  هنامز  ز  **** زگره هک  وزرآ  رفس  ار  منص  نآ  دشاجک  ز 

دنب هب  دشک  یم  دوخ  ششوک  هب  ارم  شفلز  هرامش 210 : لزغ 

دنلب ندرگ  نآ  یمرگ  تشپ  هب  وسیگ  **** دنب هب  دشک  یم  دوخ  ششوک  هب  ارم  شفلز 

دنمک رد  هدنام  نم  لد  ندرگ  هک  اجنآ  **** تاجن تلآ  تسا  لجا  عطاق  ریشمش 

دنمس ندرک  تکرح  زا  شدنلب  دق  **** صاخ ياه  هولج  زا  دنک  یم  عارتخا  دص 

دنپس دتف  شتآ  رد  هک  نانچ  ما  هداتفا  **** كاله رتسب  رب  وت  درد  بارطضا  زا 

دنمدروز رایسب  وت  قشع  ناوتان و  نم  **** سناریذ رایسب  وت  عبط  روبصان و  نم 

دنچ وگب  نازرا  يا  هدرک  هک  ار  مانشد  **** سوب دیرخ  مناوت  وت  زا  هک  مین  نوراق 

دناد یم  ام  مغ  ریغ و  يدردیب  رای  هرامش 211 : لزغ 

دناد یم  ار  همه  لفاغت  هچرگ  دنک  یم  **** دناد یم  ام  مغ  ریغ و  يدردیب  رای 

دناد یم  ادگ  لاوحا  هک  تسیهاشداپ  **** ربخ هرذ  لد  دراد ز  هک  تسیباتفآ 
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دناد یم  افو  خوش و  نآ  دنک  یم  افج  هک  **** نیا اب  مزاس  هچ  کیل  افج  هب  مزاسب  رگ 

دناد یم  اود  داد  نم  هب  رد  نیا  هک  نآ  **** ارم درد  ینکن  یئاود  وت  را  بیبط  يا 

دناد یم  ادج  وت  زا  ارم  هک  نآ  يروک  **** مراد تلایخ  شوغآ  رد  تسد  بش  همه 

دناد یم  ادخ  وت  زا  ریغ  هب  تسنادن  سک  **** ناهن زار  نیا  مزرو و  یم  وت  رهم  بش  زور و 

دناد یم  اقل  روح  نآ  گس  ار  نتشیوخ  **** تسا ینغتسم  يرپ  روح و  کلم و  زک  مشتحم 

دنام یمن  رایسب  یبوخ  نیا  سک  هب  لگ  يا  هرامش 212 : لزغ 

دنام یمن  راب  رب  ییانعر  لگ  میاد  **** دنام یمن  رایسب  یبوخ  نیا  سک  هب  لگ  يا 

دنام یمن  راخ  زج  دننیچ  لگ  وچ  ران  زک  **** تیور لگ  دننیچ  نالها  ان  هک  راذگم 

دنام یمن  رایشوه  نت  کی  نایسلجم  زا  **** یقاس دوش  رای  رگ  بشما  تسمک  هچرگ  یم 

دنام یمن  راید  تیوک  رد  هک  تسادرف  **** يراد نونک  هک  یئوخ  دنام  یم  وت  هب  هم  هک 

دنام یمن  راثآ  ام  زا  يرگن  یم  ات  **** ادیپ متس  راثآ  تمشچ  زا  مد  هب  مد  يا 

دنام یمن  رای  نیاک  رادیم  شسفن  ساپ  **** دنام یم  یسفن  نت  رد  راب  ره  ار  وت  رامیب 

دنام یمن  راک  زا  نم  نابز  غیت  ات  **** منام یمن  شوماخ  تفصو  زا  مشتحم  نوچ 

دنا هتسب  نودرگ  قاط  ریز  هک  یقاط  نیرتهب  هرامش 213 : لزغ 

دنا هتسب  نوگیم  مشچ  نآ  رظنم  زارف  رب  **** دنا هتسب  نودرگ  قاط  ریز  هک  یقاط  نیرتهب 

دنا هتسب  نوچ  ار  وت  يوربا  ود  قاط  نوتسیب  **** عنص راک  نیریش  نایانب  هک  مراد  یتریح 

دنا هتسب  نوزوم  لخن  نیا  ات  زیگنا  دنا  هدرک  **** تدق نادنب  لخن  یئوگ  لاح  ات  لزا  زا 

دنا هتسب  نوگلگ  هب  تمهت  رگن  رهاظ  مدرم  **** نوتسیب هوک  هب  ار  نیریش  هدرب  لد  �هبذج 

دنا هتسب  نونجم  هار  یئانشآ  دوجو  اب  **** یح فارطا  رد  هک  ناریح  میلیل  ناگس  زا 

دنا هتسب  نوماه  ریس  دصق  هب  یلیل  لمحم  **** هلحار رب  نامرحم  بشما  هک  ار  نونجم  هدژم 
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دنا هتسب  نوخ  ام  مخز  زا  ات  راک  رد  کمنرپ  **** اشگلد لعل  ود  نآ  لصو  �هدعو  زا  دنا  هدرک 

دنا هتسب  نوحیج  يور  رب  لپ  كاشاخ  سخ و  زا  **** مرت مشچ  مدرم  ناگژم  هتسب  نوخ  نیا  ریز 

دنا هتسب  نوریب  رد ز  دنا و  هداد  اج  نوردرد  **** ارم وا  لایخ  اب  لد  تولخ  نایجاح 

دنا هتسب  نویامه  رتچ  �هیاپرد  ام  ياپ  **** ناورسخ رورپ  هدنب  نیک  ناوتن  وچ  تمدخ  كرت 

دنا هتسب  نوسفا  هب  وا  مشچ  ود  ممشچ  رب  باوخ  **** مشتحم منیبن  مه  شباوخ  هب  یمورحم  ات ز 

دنتخیمآ ایح  ملاع  کی  هب  یخوش  ناهج  کی  هرامش 214 : لزغ 

دنتخیگنا نسح  ناتسب  زا  سگرن  انعر  ود  ناک  **** دنتخیمآ ایح  ملاع  کی  هب  یخوش  ناهج  کی 

دنتخیوآ دنلب  قاط  زا  دندرب و  تهج  ناز  **** دوب هاتوک  شیوربا  نامک  زا  يوعد  تسد 

دنتخیب مدآ  كاخ  نآ  ندرک  ادیپ  رهب  **** نامز رخآ  رد  هک  یئاتکی  رد  ناهنپ  دوب 

دنتخیر مه  رس  رب  یسدق  ناغرم  اوه  زا  **** بیرف مخت  هر  هب  شناج  يودنه  اجره  تخیر 

دنتخیرگب نابرشم  اخیلز  ناعنک  هم  زک  **** يوس ام  زا  نانچ  نآ  دیناهر  شنسح  ار  قلخ 

دنتخیسگب اهدنویپ  مه  نادنویپ ز  هدید  **** وا دنویپ  وت  قشع  اهلد  هب  نامیپ  نوچ  تسب 

دنتخیمآ مشتحم  كاخ  هب  وا  كاپ  قشع  **** تس هدنیالآ  مدآ  كاخ  بآ و  زک  نآ  زا  شیپ 

دنتفای ناطلس  حتف  زا  یلد  شوخ  نالد  کی  هرامش 215 : لزغ 

دنتفای ناج  ناتسود  دنتخاب و  رس  نانمشد  **** دنتفای ناطلس  حتف  زا  یلد  شوخ  نالد  کی 

دنتفای نامیلس  فیرشت  اقنع ز  توق  **** فیعض ناروم  هک  ادیپ  رپ  لاب و  دش  ار  هدژم 

دنتفای نامرد  ضیف  رپ  �هخسن  احیسم  زک  **** درب داب  ار  عمطلا  عوفرم  نارامیب  جنر 

دنتفای نارود  ياراد  هیاس  رد  ار  شیوخ  **** زاب هک  نارود  زا  نمیا  دنتشگ  هنتف  باتفآ  ز 

دنتفای نابیرگ  تسد و  نوچ  کلم  اب  ار  هنتف  **** اعد بابرا  دندرک  يوق  ار  ناطلس  تسد 

دنتفای ناوید  هک  متاخ  نآ  کلم  داوس  رد  **** بیغ تسد  نامیلس  تشگنا  رد  تمحز  یب  درک 
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دنتفای ناویا  ماب  رب  ار  وت  ترصن  زا  رخآ  **** دورف دمآ  یم  زان  زا  رید  هک  یلابقا  غرم 

دنتفای ناوخ  اعد  تلود  نیا  رهب  ار  مشتحم  **** نامسآ لها  هک  سب  نیمآ  دنراب  نیمز  رب 

دنداد مناهد  هدژم  يربخ  نویامه  يد  هرامش 216 : لزغ 

دنداد مناهج  ياراد  شسرپ  �هدژم  **** دنداد مناهد  هدژم  يربخ  نویامه  يد 

دنداد منارک  هب  ات  نارک  تبحص ز  کلم  **** زونه هبلک  نیا  رد  زا  حیسم  ياپ  نارک  رب 

دنداد مناشن  هبعک  ندمآ  شیپ  هب  هک  **** یجاح رخآ  یگدنام  سپ  همه  اب  موشیم 

دنداد مناور  جنگ  يدبا  شیع  رهب  **** دیبلط كرادت  وچ  ینیشن  هناریو  جنر 

دنداد منارگ  لطر  تقفش  زا  نایقاس  **** رامخ جنر  دوش  راب  کبس  راب  کی  هب  ات 

دنداد منابز  هب  تدایع  هفرط  نیا  رهب  **** نکمم تدابع  لها  دب ز  هک  رکش  ردق  نآ 

دنداد مناما  هطرو  نیزا  هدژم  نیا  هب  هک  **** رادم گرم  زا  يا  هشیدنا  نم  رهب  مشتحم 

دنزاب ربلد  هب  وچ  تبحم  درن  ناقشاع  هرامش 217 : لزغ 

دنزابرد نید  لد و  لوا  هک  تسا  قشع  طرش  **** دنزاب ربلد  هب  وچ  تبحم  درن  ناقشاع 

دنزاب ربنمس  نابوخ  هک  تسا  یخوش  درن  **** ورگب ناسآ  دنکفا  ناهج  ود  ناج  هچ  نآ 

دنزاب رتمک  هفیاط  هک  تسا  زان  مکح  **** تخاب دیاب  یم  همه  زا  دای  هک ز  يراید  ز 

دنزاب رسفا  دوب  رس  ات  هک  تسباسح  یب  **** تسرگد یباسح  هک  تبحم  داد  رس  رب 

دنزاب رس  نارس  اپ و  یب  رسفا و  نارورس  **** اجنآ گنت  دوش  هصرع  نوچ  هک  تسیوعد  درن 

دنزاب ردشش  هدقع  بقع  رد  ادج  شک  **** درن �هرهم  نآ  وچ  درف  متهج  شش  يدنب 

دنزاب ربمایپ  يالصم  يور  رب  هچرگ  **** نآ رد  تسین  جرح  هک  يرامق  قشع  رد  تسه 

دنزاب ررکم  طارفا  زک  هصاخ  شوخ  تسه  **** قاشعاب ناتب  تاقالم  درن  مشتحم 

دنز مهرب  ناهج  مسرت  وا  نوزفازور  نسح  هرامش 218 : لزغ 
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دنز مهرب  نامسآ  نیمز و  ددرگ  يا  هنتف  **** دنز مهرب  ناهج  مسرت  وا  نوزفازور  نسح 

دنز مهرب  نامز  رخآ  هنتف  نآ  نامز  رد  **** قلخ رازآ  یپ  زا  درآ  مه  رد  نارود  هچره 

دنز مهرب  ناوراک  دص  تیعمج  وا  درگ  **** رود شقشع ز  رگتراغ  دوش  ادیپ  نوچ  درف 

دنز مهرب  ناج  ياهفص  درد  رب  اهلد  بلق  **** هار درگ  زک  ینکفاروش  دسر  یم  کنیا 

دنز مهرب  ناهن  تبعل  کی  هب  تب  نآ  دسر  نوچ  **** مرگ هماگنه  دص  نسح  زا  دننک  اج  دص  ناتبعل 

دنز مهرب  نامک  نآ  يادص  زا  لیخ  دص  بلق  **** ینشاچ ار  يربلد  نامک  شزان  دنک  نوچ 

دنز مهرب  ناتسلد  نآ  مشچ  هتسهآ  لوبق  رد  **** يا هسوب  امیا  هب  میوج  نم  هک  نآ  شوخ  بل  ود  زا 

دنز مهرب  ناد  هتکن  دص  یئاناد  روشک  **** یکی ناد  كدنا  نالفط  زک  تسناد  یم  هچ  سک 

دنز مهرب  نامناخ  نیدنچ  هناخ  زا  نورب  نوچ  **** یکدوک رورپ  رهم  دیاک  تفگ  یم  یک  لقع 

دنز مهرب  نامدود  دص  دنز  مد  نافرع  نوچ ز  **** باجح سوناف  عمشناک  یم  درب  یم  نامگ  یک 

مه رد  رگ  مشتحم  **** لد نوخ  زا  شگس  تاقالم  بابسا  هر  دص 
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دنز مهرب  نابساپ  درآ 

دنشک باقن  وا  باتناهج  لامج  زا  رگ  هرامش 219 : لزغ 

دنشک باتفآ  رب  در  ملق  نایناهج  **** دنشک باقن  وا  باتناهج  لامج  زا  رگ 

دنشک باوخ  مین  مشچ  نآ  زا  تنم  رازه  **** رورغ باوخ  ناشوخرس  هگن  مین  يارب 

دنشک باذع  نایروح  یمدمه  رگد ز  **** مدمه نایتشهب  اب  یسفن  يوش  رگا 

دنشک باکر  �هقلح  ناتب  زان و  هب  يوش  **** راوس وت  نوچ  نسح  نازیم  هب  هار  دنرب 

دنشک بآ  رب  رگا  یلاثم  وت  تروص  ز  **** تکرح درب  نورب  ریحت  بآ  عبط  ز 

دنشک باتفآ  مشچ  رد  هک  غیرد  دوب  **** ار وت  نسح  ناشک  تبینج  هار  رابغ 

دنشک بارش  طش  رد  ار  وت  هک  نایقاس  هب  **** نت یتشک  مامز  رخآ  مشتحم  راپس 

دنکچ اقب  مغ  مرادن  هک  نم  هب  الب  هرامش 220 : لزغ 

دنکچ الب  واب  دز  انف  مد ز  هک  یسک  **** دنکچ اقب  مغ  مرادن  هک  نم  هب  الب 

دنکچ افو  یب  خوش  نآ  هک  هداتسیا  نم  **** ار یقلخ  لتق  رهب  نم  رس  رب  هدناشن 

دنکچ ادخ  ات  میبآ  شتآ و  نایم  **** بآ وچ  غیت  هدیشک  مرگ و  هدش  ام  لتق  هب 

دنکچ التبم  ناج  اب  وت  رجنخ  دیهش  **** تسیچ وت  ياهبنوخ  هک  یئوگ  مروج و  هب  یشک 

دنکچ التبم  ناج  اب  وت  رجه  غاد  هک  **** مناد یمن  لد و  مداد  وت  قشع  تسد  هب 

دنکچ ارم  دروآ  تسد  هب  هک  یسک  ار  وت  **** يرآ دیرب  نم  لد ز  دش  وت  يانشآ  وچ 

دنکچ اود  یب  درد  نیا  هب  هک  وگب  دوخ  وت  **** تسین ار  مشتحم  تسا و  ربص  وت  قشع  ياود 

دنک رذگ  شدنمس  هدیمرآ  نم  رب  رگ  هرامش 221 : لزغ 

دنک رذگهر  نیزا  يدنت  رازه  دص  وا  **** دنک رذگ  شدنمس  هدیمرآ  نم  رب  رگ 

دنک رگج  منوخ  هقیاضم  زا  راب  دص  **** راگن نآ  مانشد  همه  دهد  رگا  لعل  ناز 

یناشاک مشتحم  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 824زکرم  هحفص 207 

http://www.ghaemiyeh.com


دنک رگد  هاگن  هک  شا  هزمغ  تشاذگن  **** تخاس هاگن  نیتسخن  هب  نم  راک  وچ  شمشچ 

دنک رتمرگ  ارم  هک  یشتآ  تخورفا  **** دوب رهق  يور  زا  هن  ریغ  هب  شیمرگ  يد 

دنک ربخ  یب  ارم  هک  لجا  هداب  وک  **** بیبط دشک  یم  نم  هنیس  وا ز  ناکیپ 

دنک رس  هب  ام  اب  دنیشن و  هر  كاخ  اب  **** یقشاع يوک  رد  هک  تساجک  يا  هراوآ 

دنک رد  هب  لد  زا  وت  رهم  هک  نکم  رواب  **** نورب مشتحم  نت  نیک ز  هب  یشک  ناج  رگ 

دنکش رد  بضغ  هب  سلجم  هک  هظحل  نآ  زا  هآ  هرامش 222 : لزغ 

دنکش رغاس  دزیر و  یم  دناشفا و  نماد  **** دنکش رد  بضغ  هب  سلجم  هک  هظحل  نآ  زا  هآ 

دنکشرد دنک و  اغوغ  دیآ و  زاب  تسم  **** تقو هچ  هک  شتآ  رس  رب  نم  شوخرس و  دور  یم 

دنکش رجنخ  هجنر و  دوش  تسد  شرگم  **** زان زجنخ  دشک  وچ  درادن  بابحا  تسد ز 

دنکش رس  رگا  رازاب  رس  رب  ار  هنحش  **** هار دناد  هگن  هک  مرورغ  تسم  نآ  گس 

دنکش رصیق  رس  يدوجس  مرج  زا  بجاح  **** اجناک يرصق  رد  تارج  هب  شود  ما  هدز 

دنکشرب هلک  فرط  رگا  نم  باتفا  **** ار هبش  کی  هم  تسار  دوش  مادنا  رب  وم 

دنکش رگید  یم  زا  رامخ  هک  یتسم  تسین  **** راوخنوخ ناک  شنم  نوخ  زا  هد  هداب  مشتحم 

دنکفا رود  ار  هدنیوج  بلط  زک  دهاوخ  زاب  نوچ  هرامش 223 : لزغ 

دنکفا روط  رد  هزاوآ  مه  نسح  ینارت  نل  زا  **** دنکفا رود  ار  هدنیوج  بلط  زک  دهاوخ  زاب  نوچ 

دنکفا رون  يا  هرذ  زا  بارطضا  هوک  رکیپ  رد  **** وا هک  يدیشروخ  بوجحم  دنک  اهلد  اب  هچ  برای 

دنکفا روش  یملاع  رد  نیز  هداهنن  سرف  رب  وک  **** يو قشع  راوسهش  زا  یسک  دشاب  رطخ  یب  نوچ 

دنکفا روم  �هدید  رد  هر  هزور  کی  زا  بش  رد  رگ  **** لامک نیرز  خر  لگ  نآ  دوخ  ریت  دناسر  کش  یب 

دنکفا روصنم  هب  شتآ  ار ز  فشک  مرج  هب  تریغ  **** نابز رب  قحلاانا  فرح  دسر  لد  زا  رگ  دوب  شوخ 

دنکفا روگنا  بآ  زا  ناگدرسفا  نیرد  شتآ  **** ناس هچ  رگید  تیفیک  ناهن  دوبن  را  یقاس  اب 
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دنکفا روک  هدید  رد  ارچ  وراد  سک  هدوهیب  **** یسک دیوگ  رصب  یب  اب  ار  قشع  رس  هچ  رهب 

دنکفا روهمج  هب  وترپ  نمجنا  رد  نوچ  عمش  کی  **** اهراسخر زا  دزورفا  مشتحم  یغارچ  وسره 

دنکفا یم  رسپ  نآ  ياپ  هب  يزیچ  یسک  ره  هرامش 224 : لزغ 

دنکفا یم  رس  کلم  يادگ  رسفا  کلم  هاش  **** دنکفا یم  رسپ  نآ  ياپ  هب  يزیچ  یسک  ره 

دنکفا یم  رب  هدرپ  خر  نآ  زا  داب  هگرحس  نوچ  **** نورب دیآ  یم  حبص  زا  شیپ  هدرپ  زا  باتفآ 

دنکفا یم  رپ  غرم  اجنآ  هک  مراد  يداو  **** نم نونجم و  رس  رب  یغرم  دنکفا  یم  هیاس 

دنکفا یم  ربخ  یب  اهلد  هب  ناگژم  كوان  **** نامک وربا  نآ  هک  قشاع  الب  زا  دزیرگ  نوچ 

دنکفا یم  رب  رکیپ ز  نینزان  نآ  نوچ  هماج  **** كاخ هب  دتفا  یمن  شکاپ  نت  فطل  زا  هیاس 

دنکفا یم  رترود  اه  یعلاط  یب  زا  متخب  **** فطل هب  دهاوخ  یم  کیدزن  مهم  نآ  دنچره  هک  هو 

دنکفا یم  رس  يوگ  نوچ  وا  ياپ  رد  مشتحم  **** فلز ناگوچ  دنکفا  یم  نقذ  رب  هم  نآ  هگره 

دنک لوبق  اعد  ناکاپ  هچ ز  رگا  ادخ  هرامش 225 : لزغ 

دنک لوبق  ادخ  میوگ  نم و  منک  اعد  **** دنک لوبق  اعد  ناکاپ  هچ ز  رگا  ادخ 

دنک لوبق  اونیب  نم  زاین  اجک  **** نوک ود  هب  در  نیتسآ  ام  هک ز  نآ  دناشف 

دنک لوبق  ادگ  تسد  همعط ز  هنوگچ  **** يزابهش هدیرپ  ناطلس  دعاس  يور  ز 

دنک لوبق  اود  اجنآ  رگج  یب  ریغ  هک  **** دنیاشگب هچ  اود  درد و  نیا  زخ  رد 

دنک لوبق  الب  کشالب  قشع  فیرح  **** ضرع ضرعم  هب  رگا  دنیآ  تیفاع  الب و 

دنک لوبق  اود  دراذگب  ار  درد  هک  **** كاپ تبحم  يوعد  سک  لوبق ز  نکم 

دنک لوبق  اجک  درادن  درد  هک  یسک  **** تسیدرد اجک  ره  درم  دنک  لوبق  رگا 

دنک لوبق  ار  هک  ات  مرک  هنایم  نیزا  **** لباق ان  ریقف  وفع و  لباق  هیقف 

دنک لوبق  افو  یب  نآ  یگدنب  هب  مرگ  **** ادخ هار  نالبقم  زا  مشتحم  وچ  موش 
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دنک ناگژم  شیارآ  ار  هزمغ  رهش  وچ  تمشچ  هرامش 226 : لزغ 

دنک نامیا  روشک  رد  ارم  نیئآ  نیز  هنخر  دص  **** دنک ناگژم  شیارآ  ار  هزمغ  رهش  وچ  تمشچ 

دنک ناهنپ  ار  هزمغ  ات  وگب  ناتف  سگرن  اب  **** ناود لتاق  یپ  زا  قلخ  رپ و  يرهش  ناکتشک  زا 

دنک ناریو  ار  هناخدص  نینچ  دیآ  رگا  لیس  نیا  **** ربخ یب  مدرم  رادیب و  نوکس  باوخ  زا  نم  کشا 

دنک نافوط  رب  رحب و  رد  نم  ها  کشا و  هک  مد  نآ  **** ررض دبای  اوه  غرم  رطخ  رب  لد  دهن  یهام 

دنک نادنز  نیا  گنهآ  برط  رصم  زا  فسوی  دص  **** ار قشع  ناینادنز  یهد  نتشک  �هدژم  رگ 

دنک نامرد  ارم  درد  یمد  یسیع  رگا  مریم  **** وا درد  زا  تایح  مراد  یقشاع  رد  نم  هک  ناس  نیز 

دنک نایغط  نونج  ار  ام  دسر  رطخ  راهب  اروک  **** نارکنم رب  نایع  مد  نآ  قشع  نسح و  لامک  ددرگ 

دنک ناطلس  ترضح  رد  ادگ  دوخ  لاح  ضرع  ات  **** ادخ رهب  نیشن  وس  کی  وا  شیپ  زا  راد  هدرپ  يا 

مومس زا  مرگ  مشتحم  دزاس  هک  یتشد 
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دنک ناج  یب  ار  رضخ  دص  درذگب  يو  رب  داب  رگ  **** دوخ هآ 

دنکن یهآ  وت  رادید  ترسح  زا  قشاع  هرامش 227 : لزغ 

دنکن یهاگن  هنامینغ  ریغ  ورد  هک  **** دنکن یهآ  وت  رادید  ترسح  زا  قشاع 

دنکن یهایگ  هب  دشوکب  دنچره  قرب  **** يدرک یهاگنب  مناج  نمرخ  اب  هچ  نآ 

دنکن یهاپس  هبلک  کی  هب  هک  يراک  درک  **** ناهج ود  ره  اب  هنت  کی  ترگ  جارات  قشع 

دنکن یهار  هسوسو  زا  تلد  رد  یسک  هک  **** نیا هب  دنسروخ  وت  ياهیلدگنس  زا  مدش 

دنکن یهآ  وت و  هاگن  ریت  فده  **** دوش هک  ار  یهد  دنپ  دسر  هلان  زا  معنم 

دنکن یهانگ  هک  دراد  هلصوح  نیا  هدنب  **** تب يا  تسهانگ  وت  رد  هگن  هگ  متفرگ  نم 

دنکن یهایس  میظعت  هک  تسناوتن  **** تساخرب مهآ  مدز  لفاغت  فلز و  نآ  مدید 

دنکن یهاک  هب  هدنزوس  شتآ  �هلعش  **** درک وت  نابات  خر  مبیکش  هوک  اب  هچ  نآ 

دنکن یهاگ  یهاگ و  دنک  دناوت  هک  **** اوسر ددرگن  هیرگ  زا  همه  نیا  مشتحم 

دنکن ییئاقب  یب  نم  تلود  هک  بجع  هرامش 228 : لزغ 

دنکن یییادج  نم  زا  نم  يوج  هناهب  **** دنکن ییئاقب  یب  نم  تلود  هک  بجع 

دنکن یییامزآ  غیت  دیاین و  نورب  **** زورماک بجع  رذگ  نآ  تسرپ  هاوخداد  ز 

دنکن یییامن  زجعم  دنیب و  كاله  **** ارم هک  مد  حیسم  ناز  مدوب  یشوخلد  هچ 

دنکن یییادا  دب  دسح  یعدم ز  هک  **** زگره دوخ  ياعدم  منکن  ادا  شرب 

دنکن ییئافو  یب  رگا  رمع  تسا  شوخ  **** بیقر كاله  یپ  زا  بیبح  لصو  نامز 

دنکن ییئانشآ  وهس  هب  بیقر  اب  هک  **** ار مدرم  هنابیاغ  شگس  هب  مهد  ناشن 

دنکن یییادگ  يو  زا  مشتحم  هک  بجع  **** رود یقاس  شخب  قوذ  یم  هتشگ ز  هک  نینچ 

دنک یمن  سب  همزمز  نم  تسکش  در  وت  لعل  هرامش 229 : لزغ 
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دنک یمن  سک  نمشد  ینکیم  تسود  وت  هچ  نآ  **** دنک یمن  سب  همزمز  نم  تسکش  در  وت  لعل 

دنک یمن  سخ  هب  هلعش  ینکیم  هتسخ  نم  اب  **** نابز نیشتآ  وت  هچ  نآ  زوس  فیرح  نخس  زا 

دنک یمن  سرج  هچ  نآ  ناغف  زا  بشما  دنک  یم  **** ناپط لد  نیا  مدرک و  ناور  ترد  زا  هلحار 

دنک یمن  سفق  لیم  رگد  نکش  سفق  غرم  **** لد غرم  هب  امنم  اج  نیزا  دعب  فلز  مخ  زا 

دنک یمن  سوه  زاب  دوب  رد  رگا ز  هناد  **** يا هلیح  ماد  هصاخ ز  دهج  یم  هک  یلد  غرم 

دنک یمن  سپ  هب  يور  وا  افق و  زا  دور  یم  **** یئوت نوچ  هک  نانچ  هتسخ  دش  دنمک  زا  مشتحم 

دننک نیا  نارای  هب  نارای  لسگ  نامیپ  يا  رخآ  هرامش 230 : لزغ 

دننک نیا  نارادتسود  اب  یبجوم  یب  ناتسود  **** دننک نیا  نارای  هب  نارای  لسگ  نامیپ  يا  رخآ 

دننک نیا  ناراسکاخ  اب  شور  رد  ناراوسهش  **** داب هب  يداد  نم  كاخ  مداتف  تشخر  هر  رد 

دننک نیا  ناراکف  لد  اب  نم  ناج  نازاونلد  **** يدز مدادیب  مخز  متسج  وت  ریت  زا  مهرم 

دننک نیا  نارارق  یب  اب  لد  ناج و  رارق  يا  **** ارم يدرک  تشتآ  دنپس  نیکست  متساوخ 

دننک نیا  نارایرهش  نابیرغ  اب  همیا  رخآ  **** ارم يدنار  مدع  ات  مدرک  لصو  رهش  هب  ور 

دننک نیا  ناراسگمغ  دوخ  مغ  نافیرح  اب  **** ریغ راوخمغ  يدش  ممغر  رب  وت  مدروخ  تمغ  نم 

دننک نیا  ناراپس  ناج  اب  ادف  ناج  ترازه  يا  **** یتخیر شنوخ  دوب و  يراپس  ناج  رد  مشتحم 

دننک وزرآ  درد  هئشن  وچ  ناگدوسآ  هرامش 231 : لزغ 

دننک وب  وت  غیت  �هتشک  كاخ  دنیآ و  **** دننک وزرآ  درد  هئشن  وچ  ناگدوسآ 

دننک وخ  وت  فطل  هب  هک  ناسک  نآ  هراچیب  **** ملا زا  مریم  ینکن  متس  رگا  مد  کی 

دننک ورف  رد  ام  خر  رب  هک  نکم  يراک  **** لصو مارحلا  تیب  رد  رب  هچ  یسر  لد  يا 

دننک ورد  یهاگن  هک  دسح  زا  مرازگت  **** ار شیوخ  زاب  رظن  مشچ  ود  اب  ربص  وک 

دننک وکن  يراک  هک  تسامندب  موق  نیز  **** یم يالص  ناشورف  دهز  هب  نزم  یقاس 
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دننک وضو  رثوک  همشچ  هب  رگا  راب  دص  **** یگریت درگ  دورن  نادهاز  يور  زا 

دننک ور  تابارخ  هب  مشتحم  وچمه  ات  **** دینک ربخ  ار  نیرب  دلخ  ناگدنیوپ 

دنوش وت  يادف  هب  رگ  نت  ورس  ناجو و  لد  هرامش 232 : لزغ 

دنوش وت  يافج  ریشمش  هب  دوبان  هک  هب  **** دنوش وت  يادف  هب  رگ  نت  ورس  ناجو و  لد 

دنوش وت  ياجک  ياشامت  عقاو ز  ریس  **** دنا هدش  عقاو  وت  راسخر  هچ  وت  ياج  همه 

دنوش وت  يادا  نابرق  همه  نایادا  شوخ  **** ارم ياهادا  خوش  يا  ینکیم  ادا  شوخ 

دنوش وت  يافو  دیما  هب  وت  ریسا  هک  **** هیرگ مه  دزس  هدنخ  نالد  هداس  نآ  رب  مه 

دنوش وت  يادگ  هلمج  ناهج  ناهاشداپ  **** زاین هب  رگ  يور  ناج  زک  هلصوح  نآ  يراد 

دنوش وت  يارب  هتشک  شوه  تشد  رد  همه  **** نابل هنشت  رگا  ینادرگن  كانمن  هدید 

دنوش وت  ياعد  ریت  فده  بش  لد  رد  **** زان رتسب  رب  هک  موق  نآ  رب  ياو  مشتحم 

دنهد یم  بان  یم  هب  ناج  دقن  هک  نادنر  هرامش 233 : لزغ 

دنهد یم  بآ  حدق  هب  ار  تایح  غاب  **** دنهد یم  بان  یم  هب  ناج  دقن  هک  نادنر 

دنهد یم  باوخ  رد  وت  لصو  دیون  ار  لد  **** بیرف زا  تنامشچ  مباوخ و  هتسب  وت  قشع 

دنهد یم  بایان  رهوگ  هب  ناشن  ار  ام  **** وت لاحم  لاصو  ناگدنهد  يزاب 

دنهد یم  بان  یم  هب  نایقاس  رید  رد  **** داد هدرم  هب  یسیع  مد  نیشتآ  هک  یضیف 

دنهد یم  باتهم  هب  رون  رهم و  هب  وترپ  **** لاوز یب  نسح  زا  بش  زور و  هک  خزود  يراد 

دنهد یم  باجنس  رتسب  هب  رگا  میاج  **** منک یمن  نخلگ  هت  �هدوت  لد ز  نم 

دنهد یم  بابح  اب  مادم  نابل  نیریش  **** نآ زا  مشتحم  افو  رهز  تسامزآ  رهم 

دنیب تنزور  زا  هام  وچمه  یهاگ  هک  وگ  تمالم  هرامش 234 : لزغ 

دنیب تنم  مشچ  نزور  رد  یکشاک  دیایب  **** دنیب تنزور  زا  هام  وچمه  یهاگ  هک  وگ  تمالم 
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دنیب تنهاریپ  ندیزرل  لگ  وچ  مادنارب  **** یهاگرحس داب  زا  هک  دباترد  هشعر  ار  نمس 

دنیب تندرگ  ردنا  دوخ  تسد  دوخ  هب  دیآ  نوچ  هک  **** رومخم نیا  دهاوخ  یم  يا  هبذج  تلایخ  شوغآ  رد 

دنیب تنسوت  کباچ  مارآ  مارخ  ردناک  یسک  **** ار تنسح  ياهینارگ  دجنس  رظن  نازیم  هب 

دنیب تنتسب  شکرت  هناهاش  ندنار و  نسوت  هک  **** وک هشنهش  يا  یهاش  بلق  رایع  ياسانش 

دنیب تنماریپ  رد  هلعش  دص  نارضاح  هآ  ز  **** نارود تدزورفاک  یلفحم  ره  رد  هک  یعمش  نآ  وت 

دنیب تنمرخ  درگ  هب  ار  تنیچ  هشوخ  درگ  هک  **** هم ناز  مشتحم  تایح  تشک  رگ  داب  رب  دور 

دوب بارش  ماج  بل  تبل  رب  هک  بشید  هرامش 235 : لزغ 

دوب بابک  قشاع  لد  دسح  شتآ  رب  **** دوب بارش  ماج  بل  تبل  رب  هک  بشید 

دوب بآ  هشیش  لد  ناپط و  حدق  ناج  **** رگم يوش  یقاس  وت  هک  نیا  راظتنا  رد 

دوب باجح  نایتولخ  زوس  هدرپ  یم  **** مد هب  مد  هک  تریغ  شتآ  رب  برطضم  نم 

دوب باوخ  هب  ثداوح  مشچ  وت  تمصع  زا  **** کیل بیقر  دیک  �هدید  دوب  رادیب 

دوب بارخ  نیکسم  قشاع  تسم و  وت  يدوب  **** نانچ یسلجم  رد  هک  تشاد  هتشرف  تساپ 

دوب باقن  تیور  هب  هداتسیاک  نآ  **** مرش ياه  هدرپ  یم  شتآ  وچ ز  یتخوسیم 

دوب بان  نوخ  شحدق  رد  وت  برشم  زک  **** مشتحم ریغ  فک  هلایپ ز  سک  داهنن 

دوب باوخ  دهم  رد  وت  تسم  مشچ  هک  بشما  هرامش 236 : لزغ 

دوب بآ  قرغ  نم  �هیرگ  نیمز ز  دهم  **** دوب باوخ  دهم  رد  وت  تسم  مشچ  هک  بشما 

دوب باکر  رد  الب  راوسهش  ياپ  ات  **** دادن سک  هب  يراد  هیشاغ  هک  يا  هناوید 

دوب باتفآ  �هلباقم  يرتشم  اب  **** ار وت  دش  رادیرخ  باتفآ و  دماک  يد 

دوب باسح  یب  ار  وت  مرج  تشون  یم  رگ  **** ناشک یمدآ  زا  کلم  لمع  �همان  رد 

دوب باقن  ریز  هب  هک  نیشتآ  يور  نآ  **** منمرخ هب  شتآ  دز  میسن  شبنج  زا 
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دوب بارطضا  لحو  رد  هک  سب  میاپ ز  **** شمتفرن یپ  زا  مدقکی  تشذگ و  اهنت 

دوب بانجیلاع  وت  ناتسآ  رب  يزور  **** وا هک  رذگ  عضاوت  هب  مشتحم  كاخ  رب 

دوب باقن  یب  وا  ضراع  هک  مد  حبص  يد  هرامش 237 : لزغ 

دوب باتفآ  دوبن  باسح  رد  هک  يزیچ  **** دوب باقن  یب  وا  ضراع  هک  مد  حبص  يد 

دوب باتع  فطل و  �هنایم  رد  هک  يزان  **** تشک هنایم  ناز  ارم  کیل  درک  هوشع  دص 

دوب بارطضا  رد  هدیمرآ و  دمآ  یم  **** تشاد هک  یئراک  رپ  هتسج ز  ریغ  ماد  زا 

دوب باتش  ار  وا  نم  كاله  رد  هک  نآ  اب  **** كاله مدش  لمسب  مدرد  راظتنا  رد 

دوب باذع  رد  وا  مدوب و  هجنکش  رد  نم  **** ریغ دوب  فلز  نآ  هناخ  ریسا  رد  ات 

دوب باتک  دص  نآ  رد  هک  نخس  کی  میتفگ  **** تسین قشع  رس  زا  نخس  کی  باتک  دص  رد 

دوب باوخ  هب  شتخب  �هدید  هک  مشتحم  زج  **** وزا دیدن  یفطل  هک  دنامن  یسک  بشما 

دوب دهاوخ  نینچ  تب  نآ  رگا  بشما  نیشنمه  هرامش 238 : لزغ 

دوب دهاوخ  نیشن  هاش  ام  �هناریو  جنک  **** دوب دهاوخ  نینچ  تب  نآ  رگا  بشما  نیشنمه 

دوب دهاوخ  نیبج  هرهز  نآ  رگا  سلجم  ریم  **** تساوخ دهاوخ  هم  هدجس ز  ام  سلجم  رد  هرهز 

دوب دهاوخ  نیمز  يور  رد  هک  هناخ  يرپ  ره  **** دز دهاوخ  دوخ  هب  هناخ  نیا  تریغ  زا  شتآ 

دوب دهاوخ  نیزا  هب  تبحص  هک  شاب  یتعاس  **** تسم تب  نآ  ندمآ  زا  يا  هن  هگآ  هک  يا 

دوب دهاوخ  نید  لد و  ام  شکشیپ  نیرتمک  **** تسوا لزنم  ناج  �هدرپارس  هک  تب  نآ  شیپ 

دوب دهاوخ  نیرق  سودرف  �هدرپارس  اب  **** بشما ام  �هدکمغ  یتفص  یتشهب  زا 

دوب دهاوخ  نیرب  دلخ  زا  هب  هک  منآرب  نم  **** روح تریغ  نآ  زا  بشما  ام  لفحم  مشتحم 

دوب رادیب  مه  رکف و  زا  باوخ  هب  مه  ممشچ  شود  هرامش 239 : لزغ 

دوب رای  اب  ملد  يرادیب  باوخ و  نایم  رد  **** دوب رادیب  مه  رکف و  زا  باوخ  هب  مه  ممشچ  شود 
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دوب رایسب  نخس  نم  زاین  اب  ار  وا  زان  **** توکس رهم  نهد  رب  بناج  ود  ره  زا  دوب  هچرگ 

دوب راوشد  واب  ناسآ  دومن  یم  نم  رب  هچ  نآ  **** یشک نماد  وا  راک  نتفرگ  نماد  نم  راک 

دوب راهظا  زا  ینغتسم  نتفگ و  زا  زاین  یب  **** تشذگ یم  رطاخ  هب  ار  وا  متشاد  لد  رد  هچره 

دوب رادید  عنام  بناج  ود  زا  مرش  �هدرپ  **** مشچ سوناف  رد  زور  ات  بش  عمش  نآ  دوب  هچرگ 

دوب راموط  دص  نومضم  رتفد و  کی  ینعم  **** سب دوب و  یفرح  هک  نآ  اب  نابز  رب  دمآ  هچ  نآ 

دوب راچان  یلو  مدرک  یمن  تبحص  نآ  كرت  **** رشح زور  ات  مشتحم  دوخ  رطاخ  لیم  هب  نم 

دوب فیح  یئافو  یب  نم  نوچ  هب  وا  لصو  جنگ  هرامش 240 : لزغ 

دوب فیح  یئادگ  نم  نوچمه  هب  یهاش  وا  وچمه  **** دوب فیح  یئافو  یب  نم  نوچ  هب  وا  لصو  جنگ 

دوب فیح  یئازسان  یتسرپ  سکان  نم  وچ  اب  **** تسازس ندیتسرپ  تب  شک  نینزان  نآ  يرای 

دوب فیح  یئانشآ  ان  یتفلا  دب  نم  وچ  اب  **** تسا رتشوخ  ناج  تفلا  زک  وا  ياه  یئانشآ 

دوب فیح  یئافو  یب  طرش و  دهعدب  نم  وچ  اب  **** راگن نآ  درک  افو  زک  يرای  طرش  رهم و  دهع 

دوب فیح  یئارجام  رفاک  ثحب و  جک  نم  وچ  اب  **** ناهن ياهارجام  رد  وا  ياهیلوق  تسار 

دوب فیح  یئافج  گنس  رگا  دزیم  مرس  رب  **** واب تبسن  دزن  رس  یئافویب  زج  نم  نوچ ز 

دوب فیح  یئاقل  اروح  يدق  یبوط  نانچ  نآ  **** یمدآ قلخ  جک  وت  نوچ  اب  مشتحم  هتوک  هصق 

دوب نم  �هدید  رون  شخر  عمش  هک  یهم  هرامش 241 : لزغ 

دوب نتفر  هچ  نیا  تخوس  ارم  تفر و  هدید  ز  **** دوب نم  �هدید  رون  شخر  عمش  هک  یهم 

دوب نمادکاپ  رس  نآ  ینار  گشرس  **** عادو لحم  �هطرو  نیرت  هدنشک  ارم 

دوب نمشد  رازه  گشر  �هیام  هک  یکی  **** تسود هچ  تسود  ادج ز  مدوسح  مشچ  دنکف 

دوب نشور  گرم  زور  رحس  �هراتس  **** ورد هک  نآ  ماش  هچ  مماش  هب  زور  دیشک 

دوب نمرخ  هتفر  داب  رب  نم  �هدنرب  **** رهد هکنآ ز  داب  هچ  یقارف  داب  دیزو 
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دوب نکسم  تشد  نونجم  نم  نمام  هب  **** شهر هک  نآ  لیس  هچ  یئانف  لیس  دیسر 

دوب نم  یبارخ  يارب  شحشرت ز  **** تسخن هک  نآ  ربا  هچ  یئالب  ربا  دمآرب 

دوب نت  رب  هک  يرس  ره  وزا  دش  یم  داب  هب  **** تفص عمش  هچرگا  دش  رفس  مرگ  رای  وچ 

دوب نکفا  شتآ  يوردنا  كزی  هزیتس  **** قارف هاپس  زا  هک  لوا  مشتحم  تخوسب 

دوبن سفن  کی  زج  هب  رای  لصو  هک  ادرد  هرامش 242 : لزغ 

دوبن سب  میدیشچ و  لاصو  زا  هعرج  کی  **** دوبن سفن  کی  زج  هب  رای  لصو  هک  ادرد 

دوبن سفن  مه  سفن  ود  نینچ  يا  هتسخ  لد  **** نانچ یمد  یسیع  هب  هک  نوزف  لد  درد  دش 

دوبن سوه  نیدنچ  تحارج  هد  نیکست  **** تخاس هک  یمهرم  نآ  همد  کی  لصو  متخب ز 

دوبن سگم  لاب  �هیاس  ردق  هب  رس  رب  **** ارم دش  هدرتسگ  هک  لصو  يامه  لظ 

دوبن سک  دح  یسک  ناج  دربتسد  نیا  **** تسد ناج ز  دقن  افو  شقن  هب  ارم  يدرب 

دوبن سمتلم  ارم  وت  زا  فطل  مین  نیا  **** یتخوسب ممامت  لاصو  یمرگ  رد 

دوبن سرتسد  نوچ  وت  لصو  هب  شمد  کی  زج  **** دزس مشتحم  دزگ  شیوخ  تسد  تشپ  رگ 

دوبن مریگ  نامه  نت  نیا  رجه  لاماپ  دوش  رگ  هرامش 243 : لزغ 

دوبن مریگ  نامه  نمشد  کی  زین  لد  دور  رو  **** دوبن مریگ  نامه  نت  نیا  رجه  لاماپ  دوش  رگ 

دوبن مریگ  نامه  نخلگ  �هشوگ  رد  يرگخا  **** شابم وگ  دشابن  نازوس  هنیس  رد  ملد  رگ 

دوبن مریگن  نامه  نغور  نیا  هدرم  غارچ  رد  **** زیرب وگ  مناوختسا  زغم  رجه  باتفآ  ز 

دوبن مریگ  نامه  نم  دریگب  نم  زا  قارف  رگ  **** چیه هب  دزرا  یمن  اهیبارخ  زک  یناج  کلم 

دوبن مریگ  نامه  نزور  نیا  کیرات  لد  رد  **** وشب وک  ناریو  هیرگ  زا  ندش  دهاوخ  رگ  هدید 

دوبن مریگ  نامه  نویش  نیا  هنیس  يارس  رد  **** ایم وگ  دیاینرب  رگ  منت  فعض  زا  هلان 

دوبن مریگن  امه  نشلگ  نیا  نخلگ  رد  منک  اج  **** ارم نشلگ  نیزا  دننار  یم  وت  کیرحت  هب  نوچ 
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دوبن مریگ  نامه  نت  رب  يرس  ناماس  یب  دوب  **** تسیزن مریگ  نامه  نم  اب  یلد  نامرفان  دوب 

دوبن مریگ  نامه  نماد  رت  ياوسر  کی  تفگ  **** دشیک نماد  مشتحم  يراز  هب  تقشع  زا  متفگ 

دوب هچ  ندید  نم  يوس  مد  ره  هوشع  نیریش  هب  يد  هرامش 244 : لزغ 

دوب هچ  ندیناکچ  وربا  زا  رهز  نآ  یپ  زو  **** دوب هچ  ندید  نم  يوس  مد  ره  هوشع  نیریش  هب  يد 

دوب هچ  ندیچیپ  شیوخ  رب  نتشیوخ  يوم  وچمه  **** ناهن ضارعا  شتآ ز  رس  رب  يدوبن  رگ 

دوب هچ  يوس  تیاکح  ردنا  زیت  ریت  **** وت شیپ  ناصاخ  دنتفگ  یمن  نم  زا  يدبرگ 

دوب هچ  ندیسرپ  هاوخدب  زا  رس  کی  ممرج  فرح  **** نمجنا رد  نم  رازآ  رس  رب  يدوبن  رو 

دوب هچ  ندیناسر  کمشچ  افق  زو  ندرک  عنم  **** ار ریغ  منعط  رذب  يدوبن  نم  اب  لد  هب  رگ 

دوب هچ  ندیچرب  مزب  زا  شیع  بابسا  لحم  یب  **** یتسارآ یمن  نم  زا  ناهن  رگ  یصاخ  مزب 

دوب هچ  ندیدنخ  رایغا  خر  رد  وربا  درب  نیچ  **** نم صوصخم  بضغ  ریت  نامک  رد  تدوبن  رگ 

دوب هچ  ندیدرگ  شوماخ  نآ  متشگ  فقاو  وچ  نم  **** تشادن ندیسرپ  لاوحا  نآ  ریغ  زا  مزب  هب  يد 

زا یتسناد  یمن  رگ  ار  مشتحم 
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دوب هچ  ندیشوپ  زار  لامج  يو  زا  ریغ  شپ  **** نامرحمان

دوب هچ  ندیناود  نسوت  نآ  نم  رب  یخوش  يد ز  هرامش 245 : لزغ 

دوب هچ  ندیدرگ  زاب  نم  رس  رب  هدیسران  **** دوب هچ  ندیناود  نسوت  نآ  نم  رب  یخوش  يد ز 

دوب هچ  ندیناسر  بل  رب  شا  هچیزاب  زا  بآ  **** یتخوسیم تبقاع  انمت  زک  ار  يا  هنشت 

دوب هچ  ندیشوک  رادقم  نآ  لوا  شجالع  رد  **** ناج دصق  رخآ  يدرک  یم  افج  زک  ار  يا  هتسخ 

دوب هچ  ندیدنخ  بیج و  رد  لگ  وچ  ندرب  ورف  رس  **** نم دردرپ  �هیرگ  زا  دوب  هتفکشن  تلد  رگ 

دوب هچ  ندید  تحلصم  نآ  بیقر  اب  ملتق  رهب  **** یتساوخ یم  نانمشد  ماک  هب  نم  گرم  هنرگ 

دوب هچ  ندیئاخ  تشگنا  ندروخ و  فسات  نآ  **** لتق دعب  نم  نتشک  زا  راع  گنن و  تدوبن  رو 

دوب هچ  ندیتسرپ  تب  نیا  دهز  هلاس  نیدنچ  دعب  **** ملع يراد  نیدب  ملاع  رد  هتشگ  يا  مشتحم 

دوب هک  دازآ  وت  ياهمغ  ورس ز  يا  مد  کی  هرامش 246 : لزغ 

دوب هک  دادیب  وت  دادیب  هام ز  يا  بش  کی  **** دوب هک  دازآ  وت  ياهمغ  ورس ز  يا  مد  کی 

دوب هک  دایرف  هب  يوک  نیرد  درد  زا  بشماک  **** نم رب  يدیشک  غیت  يدوچ  قوذ  زا  مدرم 

دوب هک  داد  یم  هبوت ز  ارم  هک  سک  نآ  هنرو  **** تسد متسش  یم  هک ز  مدنام  وت  مزب  زا  رود 

دوب هک  داهنن  وت  تسد  زا  مرس  رب  اپ  هک  نآ  **** يدرک ربارب  هنیک  زا  مهر  كاخ  هب  ات 

دوب هک  داشرا  هعقاو  نیرد  دومنن  هک  نآ  **** ملجا باوخ  هب  درک  یم  هچ  وت  زا  رود  تخب 

دوب هک  داش  دشن  دید و  نم  يداشان  هک  نآ  **** مدوب ناداش  وت  مدرم ز  يداشان  هب  نوچ 

دوب هک  دابرب  هدشلد  مشتحم  نمرخ  **** داد نم و  هآ  دیسرتن ز  هک  یهام  وت  نوچ 

دوب هک  داش  دشن  وت  لصو  هب  هک  سک  نآ  نم  زج  هرامش 247 : لزغ 

دوب هک  داشگن  وت  فلز  زا  شلکشم  دص  هک  نآ  **** دوب هک  داش  دشن  وت  لصو  هب  هک  سک  نآ  نم  زج 

دوب هک  داهنن  وت  ياپ  فک  هب  یئور  هک  نآ  **** مدنسروخ ناگس  سوباپ  هب  وت  زک  نم  ریغ 
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دوب هک  داشگن  وت  لصو  زا  يرد  يو  رب  هک  نآ  **** طاشن هار  ور  هب  هتسب  کلف  هک  نم  لد  زج 

دوب هک  داتسرفن  یمایپ  يزبس و  گرب  **** وت هب  هک  نآ  هایس  �همان  نم  نامرح  دعب 

دوب هک  دابآ  وت  تاقالم  هب  ناریو  لد  **** تخاسن هکنآ  دارم  جنگ  يا  نم  يدیرب ز  ات 

دوب هک  داهرف  ندنک  ناج  هب  وت  زا  اهرمع  **** نانهد نیریش  ورسخ  يا  لد  گنت  نم  زج 

دوب هک  داد  افج  روج و  متس و  داد  هک  نآ  **** الب خوش  يا  مشتحم  لد  کلم  رد  وت  زج 

دوب هک  وا  ناوهآ  دیص  زورما  راکش  رد  هرامش 248 : لزغ 

دوب هک  وا  نامک  زا  دروخ  یم  هزمغ  ریت  هکناو  **** دوب هک  وا  ناوهآ  دیص  زورما  راکش  رد 

دوب هک  وا  ناتسناج  گندخ  شیپ  ناشف  ناج  **** درک هک  وا  راکش  وهآ  مدرم  اب  یمدرم 

دوب هک  وا  ناگس  رادهگن  نارادافو  زو  **** تشگ هک  وا  هاپس  نابهگن  ناراداوه  زا 

دوب هک  وا  ناشن  زاس  فده  ناج  نایم  رد  **** داهن یم  نوچ  ناوربا  نامک  رد  ناگژم  ریت 

دوب هک  وا  نایم  يوم  هتسبلد  نایم  ناز  **** دندش یم  نابوخ  كارتف  �هتسب  وچ  ناکتشک 

دوب هک  وا  نانعمه  تفر و  هک  وا  باکر  رد  **** باتفآ نوچمه  تفاترب  نانع  نالوج  زا  هک  بش 

دوب هک  وا  ناغف  زا  دماین  ناغفا  رد  هک  نآ  **** ادج بشما  داتفا  ناگس  زا  نوچ  مشتحم 

دوخ هاگن  زا  داهن  دنب  هک  یلد  ره  رب  هرامش 249 : لزغ 

دوخ هایس  فلز  �هناخ  دنب  هب  شدرب  **** دوخ هاگن  زا  داهن  دنب  هک  یلد  ره  رب 

دوخ هاپس  درگ  هداد ز  داب  هب  ملاع  **** وا قشع  هاشنهش  هدیسران  هار  زا 

دوخ هایگ  بآ و  رد  هدنرچ  نآ  راثآ  **** تفای هکنانچ  نآ  قشع  ءاشن  ماع  دیدرگ 

دوخ هام  دیشروخ و  خرچ ز  تسا  هدنمرش  **** نیمز زا  دبات  یم  هک  هراتس  نیشنمه  ناز 

دوخ هآ  طبض  منک  هک  شمدیدن  یعون  **** شود هک  میئاوسر  شتآ  دنلب  دش  ناز 

دوخ هاگ  هولج  نایگ  راظن  زا  نک  یلاخ  **** ار يادخ  يزور  ود  داب  هب  دش  رهش  کی 
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دوخ هانگ  نم  یعدم  هب  ینک  تبسن  **** لتق دعب  ینیئآ و  متشکب  دوخ  هک  نآ  شوخ 

دوخ هاوخرذع  نم  بناج  يوش ز  دوخ  مه  **** شیوخ يافج  زا  رگا  یپایپ  ارم  قوذ 

دوخ هار  شدوجو ز  راخ  دوز  رادرب  **** مشتحم گنچ  زا  دهر  تنماد  هک  یهاوخ 

دوخ هاگن  زا  یهاگ  تشاد  مداش  هک  یمشچ  هیس  هرامش 250 : لزغ 

دوخ هانگ  زا  مداتف  رخآ  وا  مشچ  زک  ناغف  **** دوخ هاگن  زا  یهاگ  تشاد  مداش  هک  یمشچ  هیس 

دوخ هانپ  در  ار  یملاع  دراد  هک  يورس  یهس  **** تمحر �هیاس  نم  زا  تشادرب  ارچ  مناد  یمن 

دوخ هاشداپ  اب  یشکرس  دح  هچ  ار  یئادگ  **** هللاذاعم نم  زا  شکم  رس  دیوگ  ریشمش و  دشک 

دوخ هاوگ  دش  مهاوخن  مشاب  رگا  مه  دوخ  نم  هک  **** هم يا  يا  هتشک  مشاف  دنچره  ازج  زا  شیدنیم 

دوخ هالک  فرط  نکشرب  یم  اب  فرط  رب  دوخ  وت  **** مغ رد  ناگدنیوج  هم  ربا و  رد  هم  تسا و  دیع  بش 

دوخ هانگ  زا  هاوخ  ترذعم  متفا  شیاپ  تسد و  هب  **** تعاس ره  هک  مدرگ  مهتم  ششیپ  شاک  یمرج  هب 

دوخ هاگ  دیما  رد  رب  یهاگ  دیما  نیا  هب  **** وریم مشتحم  يرود  هچرا  برق  تلود  زا  نم  وچ 

دودب ناهج  رد  وت  نسح  رون ز  هک  سب  ز  هرامش 251 : لزغ 

دودب نآ  يافق  رد  رظن  کیپ  رازه  **** دودب ناهج  رد  وت  نسح  رون ز  هک  سب  ز 

دودب ناوختسا  ردناک  یشکمین  گندخ  **** دید هک  وت  �هدیشک  هاگن  متریغ ز  هب 

دودب ناشن  رد  رافوسورپ  ات  هتسجن  **** رورغ نامک  زک  تسیریت  وت  زان  گندخ 

دودب ناج  ياه  هشیر  رد  هژم  يزیت  ز  **** هاگن وچ  دهدرس  هک  یمشچ  لفاغت  نم و 

دودب ناوراک  لابند  هک ز  نآ  ياپ  هن  **** ار نوماه  میقم  لمحم  نتفر  بات  ز 

دودب نایم  زا  درادرب  هک  يوگ  هوشع  هب  **** رب لد  دص  نایم  رد  یلد  دقن  هداتف 

دودب نابز  رس  ات  لد  هت  زا  تیاکش  **** راب دص  دود  رگا  دنامب  گشخ  میب  ز 

دودب نامسآ  يور  رب  ددرگ و  بآ  هک  **** تسکیدزن هراتس  بشما  نم  هآ  قرب  ز 
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دودب نانع  کبس  گشرس  باکر  رد  هک  **** دبلط یم  هآ  کیپ  رثا  رید  ياعد 

دودب ناوران  ياپ  نیا  هب  باکر  رد  هک  **** رآ مشتحم  هب  رذگ  ینار  وچ  زان  دنمس 

انف نابایب  تسقشع  لزنم  لوا  هرامش 252 : لزغ 

دورب لزنم  هس  ود  هر  نیرد  هک  وک  یقشاع  **** انف نابایب  تسقشع  لزنم  لوا 

دورب لمحم  �هدننیشن  کیرحت  هب  هک  **** تسوکین نونجم  بناج  یهگ  هقان  نتفر 

دورب لقاع  هک  تسلهج  هیحان  نآ  هب  لد  **** دزغل اپ  نقذ  هاچ  نآ  بل  رب  ار  لقع 

دورب لد  ات  هک  هتسهآ  دهدرس  یکوان  **** نارگن مشچ  هب  هک  ینامک  هزمغ  نآ  دراد 

دورب لحاس  هب  هن  دنامب  هطرو  رد  هن  هک  **** ینادرگ رس  یتشک  اجر  فوخ و  زا  مراد 

دورب لگ  رد  وچ  هشیر  دورن  اج  زا  لخن  **** قارف هب  ددرگن  وحم  دوش  هنهک  نوچ  قشع 

دورب لتاق  �همان  زا  نم  لتق  مقر  **** نازک دیما  دنک  حشرت  وچ  تمحر  ربا 

دورب لحاس  هب  ریخات  هبترم  نآ  هب  ات  **** نکم ریخات  ونشب و  یسک  ياورپ  رید 

دورب لمسب  هدشان  دص  هگ  لمسب  نوخ ز  **** غیت یئالاین  یلاتق و  دصق  ینک  رگ 

نآ رگا  **** تفگ یم  معبط  یطوط  دوش  لال  مشتحم 
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دورب لباقم  میور ز  هنیآ 

دور یم  تسم  تب  نآ  لگ  وچمه  تسد  هب  تسد  هرامش 253 : لزغ 

دور یم  تسد  راک ز  مور  یمن  شیپ  رگ ز  **** دور یم  تسم  تب  نآ  لگ  وچمه  تسد  هب  تسد 

دور یم  تسم  شوخ و  رس  نارگید  شود  هب  تسد  **** يرپ نآ  تسد و  هتفر ز  نالد  یب  وچ  شهر  هب  نم 

دور یم  تسش  بناج  دوخ  هتفرگ  نوخ  یهام  **** وا فلز  دنمک  هب  ناج  دهد  یم  هدارا  هب  لد 

دور یم  تسپ  تمه  زا  یبوط  رکف  هب  خیش  **** نورب ناهج  زا  مور  یم  تتماق  لایخ  هب  نم 

دور یم  تسب  وچ  راب  نطو  زا  رفاسم  هک  ناز  **** وشم منتفر  عنام  ترد  زا  متسب  وچ  راب 

دور یم  تسرپ  هداب  اجک  ره  تسام  �هبعک  **** اج درک  هبعک  هب  تفر و  ایر  زا  تسرپ  هناخ 

دوریم تسر  هک  دیص  درپ  یم  تسج  هک  غرم  **** نآ دیق  نوسف ز  ماد  دوب  رگا  روح  يوسیگ 

دور یم  تسد  هب  تسد  مقر  دز  هک  ینخس  ره  **** منص يا  وت  تفص  رد  مشتحم  نابز  کلک 

دور یم  لزنم  هب  لزنم  شیپ  زا  مگشا  هک  نآ  هرامش 254 : لزغ 

دور یم  لد  اب  دومرف و  یم  هدعو  نم  اب  هک  هو  **** دور یم  لزنم  هب  لزنم  شیپ  زا  مگشا  هک  نآ 

دور یم  لمس  هب  مین  غرم  وچ  ناطلغ  نیمز  رب  **** راکش لد  نیا  یپ  رد  یئاپ  تسد و  یب  زا  مگشا 

دور یم  لمحم  هک  دنیب  رت  مشچ  دیاشگ  ات  **** عادو ردناک  دوب  نوچ  یلاصو  لجعتسم  لاح 

دور یم  لگ  رد  هنیس  ات  نم  کشا  زا  شا  هقان  **** منک یم  دوخ  هیرگ  طبض  هک  نآ  دوجو  اب 

دور یم  لفاغ  هدرزآ  نم  هآ  زک  هآ  **** تسابص داب  ندیبنج  زا  شرازاک  یلگون 

دور یم  لتاق  مشچ  زا  نوخ  هک  يزجع  دنک  یم  **** غیت ریز  رد  نیرخآ  هاگن  رهب  مشتحم 

دور یم  ناناج  لابقتسا  هب  ناج  ار  ام  زاب  هرامش 255 : لزغ 

دور یم  ناج  هرمه  لد  دنام و  یم  اج  هب  نت  **** دور یم  ناناج  لابقتسا  هب  ناج  ار  ام  زاب 

دور یم  نابیرگ  يوس  لد  ساوسو  زا  دوخ  یب  **** نامز ره  متسد  هک  دز  مهاوخ  كاچ  یبیج  زاب 
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دور یم  ناغفا  هآ و  لوا  مقطن  نابز  رب  **** توص فرح  تقو  هک  دمآ  شورخ  رد  مهاوخ  زاب 

دور یم  ناباتش  يراب  نوخ  ربا  ممشچ  يوس  **** نورد رحب  زا  هک  نوخ  رد  دز  هطوغ  مهاوخ  زاب 

دور یم  ناعنک  فسوی ز  نآ  هک  امیا  دنک  یم  **** ناسک بیع  زگ  تسش  مهاوخ  هدید  زا  تسد  زاب 

دور یم  نامیپ  تسس  ناک  نامگ  مدرب  نینچنیاک  **** ملد نامیپ  درد  اب  دوش  یم  مکحم  زاب 

دور یم  ناناج  هک  دیوگ  یم  هتسهآ  ملد  اب  **** یقتاه مدره  هک  ناج  عادو  دش  مزال  زاب 

دور یم  ناشیرپ  فلز  نآ  فک  زک  مشابن  نوچ  **** زور هب  ات  بش  مندید  ناشیرپ  باوخرد  زاب 

دور یم  ناماس  ربص و  یب  نم  زا  نونکا  تخب  **** دوب هک  یناماس  ربص و  نآ  تفر  قشع  رد  مشتحم 

دور یمن  لباقم  شتروص ز  هک  هم  نآ  هرامش 256 : لزغ 

دور یمن  لد  زا  دور  یم  هچرگ  هدید  زا  **** دور یمن  لباقم  شتروص ز  هک  هم  نآ 

دور یمن  لمحم  دز و  اپ  تسد و  رایسب  **** شا هقان  هک  نیب  نم  هبذج  دنمک  روز 

دور یمن  لگ  نیرد  هقان  تسلگ و  رپ  هر  **** نم کشرس  زک  وا  نسوت  دینک  رضاح 

دور یمن  لزنم  هس  ود  وت  قیفر  اب  ات  **** دای هب  دروآ  یمن  هناگی  نآ  نم  روط 

دور یمن  لسالس  هب  رگا  دنشک  یم  شک  **** نانچنآ لد  مرهش  هدیمر ز  تفص  نونجم 

دور یمن  لتاق  تب  نآ  يافق  ردناک  **** ارم لهاک  نت  تسازس  لجا  غیت 

دور یمن  لحاس  هب  هتسکش  قروز  نیاک  **** ربب عمط  ناج  زا  مشتحم  قشع  رحب  رد 

دوریم هلاژ  رد  وچ  وت  هلال  �هداب  زا  هرامش 257 : لزغ 

دوریم هلال  رگج  رد  هرطق  هرطق  نوخ  **** دوریم هلاژ  رد  وچ  وت  هلال  �هداب  زا 

دوریم هلابند  هب  شوخ  دنت  كرت  دص  **** اطخ زا  يرادنپ  هک  تسیئودنه  وت  مشچ 

دوریم هلاه  رد  وت  هام  هک  رگد  لاس  **** صالخ دوشیم  ناهج  زان  لاس  گشخ  زا 

دوریم هلاس  دص  دهاز  دهز  سومان  **** زاب دنروآ  یم  هک  هلاس  ود  �هداب  نیز 
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دوریم هلاگنب  هب  دنق  ناوراک  دص  **** قارع زا  مدره  مملق  ین  رکش  زا 

دوریم هلالد  یبیرف  يرتشم  یب  **** راک هب  ما  هشیدنا  هلمج  سورع  ابیز 

دوریم هلان  کلف  هب  نیمز  زا  زور  ات  **** زاس هحون  گنهآ  دنک  یم  وچ  مشتحم  بش 

دوش بابک  رگج  دص  يروخ  بارش  رگا  هرامش 258 : لزغ 

دوش بارخ  یملاع  يوش  تسم  وت  رگو  **** دوش بابک  رگج  دص  يروخ  بارش  رگا 

دوش بابک  ما  هنیس  لد  شتآ  زوس  ز  **** گشرس لیس  بیج  هب  رس  دهنن  رگ  هدید  ز 

دوش باتفب  نابیرگ  تسد و  هک  نانچ  **** رون دزیخ  حابص  ره  تنهریپ  بیج  ز 

دوش بانط  نآ  قوط و  ار  وت  ناگس  نیا  هک  **** هام �هلاه  رهم و  نیرز  �هتشر  تسوکن 

دوش بآ  لگ  دزیر و  قرع  مرش  نمس ز  **** يرذگ نمچ  زا  هدرک  يوخ  ضراع  هب  رگا 

دوش باقن  رد  وت  لامج  باتفا  هک  **** زور نآ  دابم  ناهج  غورف  تست  يور  ز 

دوش رهاظ  رگا  قشاع  دب  کین و  وا  شیپ  هرامش 259 : لزغ 

دوش رخآ  بیقر  لصو  نم و  رجه  تدم  **** دوش رهاظ  رگا  قشاع  دب  کین و  وا  شیپ 

دوش رطاخ  دص  رازآ  بجوم  یثیدح  کی  **** يوگتفگ لاجم  دبای  نوچ  هک  مه  یتاذ  هدوب 

دوش رداق  نم  رازآرب  وت  لثم  رگ  ياو  **** مدرازآ یم  مصخ و  درادن  تردق  يا  هرذ 

دوش رضاح  رگا  نونکا  ندش  دهاوخ  وا  رب  دوخ  **** هیسور بیقر  تبیغ  رد  تفگ  ام  زا  هچره 

دوش رفاک  یسک  تتسد  زا  هک  دراد  نآ  ياج  **** لوبق يدنگوس  هن  رواب  ینکیم  یثیدح  ین 

دوش رهاظ  رگا  نآ  فالخ  نک  مدنب  دنب  **** وت رکش  میوگ  دیب  نوچ  مدش  اب  رگ  نابز  دص 

دوش رحاس  رگا  درک  دهاوخن  نم  راک  کیل  **** تفرگ دوخ  ياج  ریغ  نوسفاب  ششیپ  مشتحم 

دوش گنت  لصو  دیما  زا  مغر  هب  راک  وچ  هرامش 260 : لزغ 

دوش گنرد  نارگ  قشاع  لد  رد  رورس  **** دوش گنت  لصو  دیما  زا  مغر  هب  راک  وچ 
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دوش گنل  خالگنس  نآ  رد  یعس  دنمس  **** لاصو هار  هب  دنکفا  تخب  هقرفت  گنس  وچ 

دوش گنج  حرط  وت  زان  هزمغ و  نایم  **** اهیتسد شیپ  يدیص ز  رس  رب  هک  نآ  شوخ 

دوش گنن  مان و  زادنارب  هناخ  قشع  وچ  **** تخاس تغارف  هر  رد  ناوت  هناخ  رازه 

دوش گنس  موم  هدرسفا  مد  زا  مناد  هک  **** مرگرس نیا  هب  نم  ماک و  دبلط  وزا  بیقر 

دوش گنر  هتسکش  تمصع  دهاش  راذع  **** قوشعم رد  وچ  دنک  فرصت  ریغ  ياوه 

دوش گنز  هب  لد  هب  رهوج  هنیآ  رب  منز  **** مادم هک  رطخ  رد  تسود  نآ  مشتحم  گشا  ز 

دوش یم  باوخ  رد  هعقاو  زور  وچ  ممشچ  هرامش 261 : لزغ 

دوش یم  بات  نانع  وت  لد  زا  نم  نیک  **** دوش یم  باوخ  رد  هعقاو  زور  وچ  ممشچ 

دوش یم  بآ  نم  لد  یشکیم  غیت  ات  **** غیت بآ  هب  مناشنب  تشتآ  هک  یتفگ 

دوش یم  بابحا  �هلاوح  رگج  نوخ  **** یهد یم  رایغاب  هداب  هک  یسلجم  رد 

دوش یم  بامیس  وت  مرش  کلف ز  رب  هم  **** یشک یم  هدرپ  رحس  وچ  نوگمیس  يور  زا 

دوش یم  بارحم  يوربا  رد  نکف  شبنج  **** باوج �هشیدنا  تعضاوت  زا  تعاط  رد 

دوش یم  بات  یب  قشاع  شخب  ماراک  **** تسوکن یهگ  هگ  مه  وت  غورد  �هدعو  نآ 

دوش یم  بایان  وت  لصو  يایمیک  نوچ  **** مشتحم درک  بلط  هچره  هریت  تخب  زا 

دوش یم  ناکد  يالاک  وا  زان  رگ  ار  نسح  هرامش 262 : لزغ 

دوش یم  نازرا  رازاب  نیرد  ناج  خرن  دوز  **** دوش یم  ناکد  يالاک  وا  زان  رگ  ار  نسح 

دوش یم  ناماد  هدولآ  شوترپ  زا  لیئربج  **** تشاد هراچیب  مداک  ینیزگ  شیالآ  عبط 

دوش یم  ناسآ  نداد  ناج  وزک  دراد  رنه  کی  **** تسین چیه  تقشم  قشع و  زج  هک  لصاح  یب  ربص 

دوش یم  نامیا  داینب  رد  هنخر  دوخ  نامز  نیا  **** تسکش ناج  رصق  تفای  بارخ و  لد  يارس  دش 

دوش یم  نابیرگ  رد  شهاگ  هاگ  یکاچ  مین  **** یکزان زک  یسک  اب  تبسن  هچ  ارناکاچ  هنیس 
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دوش یم  ناهنپ  هاگ  نآ  دیص  هام  نآ  دنک  یم  **** دیص هاگ  نآ  دنک  یم  ناهنپ  دایص  دوش  یم 

دوش یم  نامیشپ  کش  یب  منم  ناک  دنادب  سپ  **** تایح بآ  یسک  تسد  زا  تملظ  رد  دروخ  رو 

دوش یم  نآ  یلو  دش  دهاوخن  دوخ  نیاک  دز  هدنخ  **** ناج هب  مدرد  زا  نک  نامرف  لتق  رب  شمتفگ 

دوش یم  نافوط  زورماک  مهد  رد  يدانم  ات  **** نک ربص  ای  هدم  تصخر  ار  هیرگ  ای  مشتحم 

دیآ یم  رید  نایاپ  هب  يرود  زا  هک  مراد  یهر  هرامش 263 : لزغ 

دیآ یم  رید  ناماس  هب  یماجنارس  یب  زک  يرس  **** دیآ یم  رید  نایاپ  هب  يرود  زا  هک  مراد  یهر 

دیآ یم  رید  ناماد  هب  نهاریپ  كاچ  مفعض  ز  **** متسد دور  یم  ناماد  هب  ات  ندیرد  نهاریپ  هب 

دیآ یم  رید  نالوج  مرگ  راوس  نآ  نالوج  هب  **** ناس نیا  ارچ  برای  دش  هتفر  نادیم  دیبنج و  ابص 

دیآ یم  رید  ناطلس  مرگ و  نادیم  تسعمج  هپس  **** وا راظتنا  زادنا  شتآ  رد  دسح  زا  ناج  لد و 

دیآ یم  رید  ناناج  تفر و  مهناج  لابقتسا  هب  **** بناج نیز  دنداد  ناغف  اهتراشب  دص  وس  نآ  زا 

دیآ یم  رید  نامیپ  تسس  نآ  رپ  هنامیپ  دش  هک  **** رخآ دپت  یم  مه  نیرخآ  هاگن  رهب  ملد 

دیآ یم  رید  نارجه  نارامیب  نیلاب  رب  هک  **** یبیع نیا  زج  ملاع  رد  تسین  ار  مشتحم  بیبط 

دیآ یم  رید  نامادکاپ  نآ  روشک  زا  ابص  هرامش 264 : لزغ 

دیآ یم  رید  ناعنک  هب  نهاریپ  يوب  فسوی  ز  **** دیآ یم  رید  نامادکاپ  نآ  روشک  زا  ابص 

دیآ یم  رید  نادیم  هب  نکفا  راوسهش  نآ  ارچ  **** نادیم رد  تسین  يروش  نالوج و  رد  دنت  يراوس 

دیآ یم  رید  نابایب  هار  نآ  زا  راب  نیا  تخس  هک  **** اجنآ تسلگ  رد  دصاق  ياپ  مگشا  لیس  زا  رگم 

دیآ یم  رید  نایرگ  رامیب  نیا  نیلاب  رب  هک  **** ار ناناج  هاگلزنم  هدرک  شوخ  مه  داب  انامه 

دیآ یم  رید  ناج  تفآ  ناک  دشک  یم  نیا  ارم  **** دمآ دوز  وت  ناج  تفاک  مدمه  تشگنا  ار  وت 

دیآ یم  رید  نامهم  هک  دزوس  یم  رایسب  ملد  **** اما بابک  ار  لد  منک  یم  ینامهیم  يارب 

دیآ یم  رید  نارود  بوشآ  ناک  هصغ  رپ  یلد  **** مهنم یتفلک  نارود  بوشآ  مشتحم ز  يراد  وت 
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دیآ یم  راوید  رد و  زا  لصو  �هدژم  مشوگ  هب  هرامش 265 : لزغ 

دیآ یم  رای  بشما  هللا  دپتیم  مه  ملد  **** دیآ یم  راوید  رد و  زا  لصو  �هدژم  مشوگ  هب 

دیآ یم  راسخر  نیشتآ  ناک  دنز  یم  مشوگب  **** رگید یفتاه  مدره  هک  مقوش  شتآ  دنپس 

دیآ یم  راتفر  شوخ  ورس  ناک  منک  یم  روصت  **** مد ره  موریم  نازیخ  ناتفا و  قوش  رد ز  يوسب 

دیآ یم  رایربنع  يوسیگ  نآ  ناتسرطع  ز  **** شیوب زا  مشوهدم  نینچنیاک  یمیسن  ناشفا  ریبع 

دیآ یم  رایغا  اب  مزج  بشما  دیآ  یم  رگا  **** تریغ شتآ  زیت  دنک  یم  بناج  ود  زا  میاد  وچ 

دیآ یم  راب  نیا  بارطضا  نیا  دوبن  زگره  یلو  **** مدوب برطضم  وا  �هدعو  راظتنا  زا  مادم 

دیآ یم  راک  اهردق  نیا  یئاپ  تسد و  یب  زا  هک  **** تمزب زا  شیاپ  مربب  نوچ  نمشد  هب  منامهفب 

دیآ یم  راچان  شرس  رب  دشابن  نونجم  رس  **** ار یلیل  دنچ  ره  رسرس  قشاع  قشع  دوبن  وچ 

دیآ یم  رادلد  دور  یم  لد  رگ  هک  هللادمح  هب  **** يداش نیزا  داب  رب  دور  لد  رگ  مشتحم  ناصقن  هچ 

دیآ درد  يوب  مفرح  میوگ ز  دوخ  لاح  زک  نخس  هرامش 266 : لزغ 

دیآ درد  يور  زک  نخس  دراد  رگد  لاح  یلب  **** دیآ درد  يوب  مفرح  میوگ ز  دوخ  لاح  زک  نخس 

دیآ درد  يوس  دزیرگ  تحار  زا  هر  دص  يزور  هک  **** نم نیگهودنا  لد  شدرد  اب  هدرک  وخ  نانچ 

دیآ درد  يور  رب  رگد  درد  یتعاس  ره  وزک  **** مناد یم  تسیدرد  یب  نیع  نتسج  درد  زا  تاجن 

دیآ درد  يوجتسج  هب  سکره  تیفاع  کلم  ز  **** لوا زاین  لها  زا  دسرپ  نم  �هناخمغ  هر 

دیآ درد  يونازرس  رب  يرای  رجه  زک  يرس  **** نیلاب تبقاع  شلاصو  يوناز  ریغ  ادابم 

دیآ درد  يوزاب  توق  زک  یکوان  ره  لد  هب  **** ار نارود  نادرد  یب  زوس  دشخب  زوس  ردق  هب 

دیآ درد  يوک  ریسب  هردص  مشتحم  يزور  هک  **** يدرد یب  دابآ  لالم  لد  يا  تسا  هدرسفا  نانچ 

دیآ رذگرد  بیقر  اب  رگا  تب  نآ  مکاخ  هب  هرامش 267 : لزغ 

دیآرد هزرل  هب  نیمز  نم  ندش  برطضم  ز  **** دیآ رذگرد  بیقر  اب  رگا  تب  نآ  مکاخ  هب 
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دیآرب هلان  گنس  دیورب ز  هلال  كاخ  ز  **** ملان میرگ و  قشع  غاد  زا  وچ  هوک  تشد و  هب 

دیآ رگج  رب  هک  نامک  رد  دوب  زونه  یلو  **** هم نآ  دهن  نامک  رد  رید  هگن  زیت  �هزمغ  ز 

دیآ ردب  نامک  زا  خوش  نآ  هزمغ  ریت  وچ  **** اهرظن موجه  تیاغ  زا  دوش  مگ  هناشن 

دیآ رظن  رد  تسم  هک  مد  نآ  زا  هللاابذوعن  **** دز ناج  نمرخ  هب  مشتآ  شیشک  یم  نامک 

دیآ رمک  رد  روز  هب  متسد  وت  لایخ  اب  هک  **** ناسآ مشک  نوچ  تسد  هاتوک  نم  ربب  ار  وت 

دیآ رتشیپ  هک  رتشین  نآ  مشتحم  ناج  هب  **** نیک زا  دنک  رتزیت  هک  دراد  وت  يوخ  هنامز 

دیآ ردب  نم  باتفآ  هام  هب  هام  هناخ  ز  هرامش 268 : لزغ 

دیآرب هام  هام  هک  مدیدن  باتفآ  نم  **** دیآ ردب  نم  باتفآ  هام  هب  هام  هناخ  ز 

دیآ رظن  دصاق  هزمغ  نازا  هک  یهگ  نم  هب  **** فقوت ریغ  ساپ  میب  زا  دنک  مدق 

دیآ رت  هدیمرآ  هک  ریت  نآ  دوب  رت  هدنزگ  **** يو زا  هک  هزمغ  تسد  هب  ینامک  هداد  زان  ز 

دیآ ربخ  مه  هب  لد  دود  زا  هژم  شبنج  هب  **** تراشا صخش  مایپ  رد  دنک  ریت  وچ  ملق 

دیآ رس  هب  شلفاغ  دایص  هک  هتسب  دیص  وچ  **** لزلزت دنکف  اپ  تسد و  یب  نم  رد  دیسر و 

دیآرد فرح  هب  وا  وچ  میآرب  قطن  نم ز  هک  **** لصاح هچ  لاوئس  دنک  نم  زا  هک  فرح  رازه 

دیآ رگد  یکی  رب  هک  اج  زا  دهج  یکوان  هب  **** يرازن دیص  دنچ  زیت  هگن  فرطنیا  هب 

دیآ رگراک  هراخ  گنس  رد  هک  ریت  دننز  **** تراشا نامک  زا  هتسهآ  تیوداج  مشچ  ود 

دیآ رگج  همشچ  شبآ ز  هک  تسیا  هقیدح  **** تلایخ مشتحم ز  نوخرپ  هدید  ياضف 

دیاشگب دادیب  رد  هگره  نامسآ  زا  اضق  هرامش 269 : لزغ 

دیاشگب داب  كرابم  رهب  نابز  نم  رب  نیمز  **** دیاشگب دادیب  رد  هگره  نامسآ  زا  اضق 

دیاشگب داصف  رگا  ار  نونجم  داهرف و  گر  **** یلیلو دیآ  نیریش  شقن  نوخ  �هحشر  زا  كاخ  هب 

دیاشگب داهرف  دوب  هر  رد  یلکشم  اج  ره  هک  **** نیریش يداو  رد  دوخ  قشع  زا  ار  زیورپ  طخ 
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دیاشگب دایص  دوخ  دیص و  رب  نیمک  الیتسا  زک  **** هشیپ افج  هاش  يا  هک  دیاشگب  زجع  نابز 

دیاشگب داشان  نم  رب  يزور  هک  درادهگن  **** شکرپ دنک  رگ  یئالب  ریت  لحم  زا  شیپ  اضق 

دیاشگب دادیب  هتشگ  رب  نوچ  تسه  شدیلک  **** نآ داشگ  رد  یلخد  ربص  دراد  هک  نامرح  رد 

دیاشگب دازردام  روک  دشاب  قیفوت  رگا  **** اما دوشگ  ناوتن  مشتحم  شفلز  رات  زا  هرگ 

دیاشگب ناج  تراغ  رب  وچ  تسد  شا  هزمغ  هرامش 270 : لزغ 

دیاشگب نامک  شک ز  رپ  كوان  دص  �هنتف  **** دیاشگب ناج  تراغ  رب  وچ  تسد  شا  هزمغ 

دیاشگب ناج  گر  ناگژم  هب  رات  بش  رد  **** رظن داصف  هب  هزمغ  نآ  دنک  تراشا  رگ 

دیاشگب نابز  زاجعا  بل و  ددنب  رحس  **** فرح تبون  دسر  هچ  ترابع  هب  تراشا  ناز 

دیاشگب نایم  وچ  فرصت  تسد  رب  هشعر  **** دتف هک  مرآ  ربب  نوچ  شنهریپ  هت  اب 

دیاشگب نارک  هب  ات  نارک  لاب  مغ  غرم  **** بلط هیاس  نونج  يارحص  فت  نوچ  مدزاس 

دیاشگب ناهد  همعط  یپ  هک  یئاهدژا  **** الب بادرگ  هدش  ام  لد  كاشاخ  رهب 

دیاشگب ناغف  هار  ار  وت  ناهاوخداد  **** رامش هب  دتفا  وچ  روص  سفن  رشحم  حبص 

دیاشگب ناما  نما و  تکلمم  رد  یک  **** ماود تخت  دنزن  تلود  هب  لصو  هش  ات 

دیاشگب نارگ  ماک  مهب  راک  رپ  وچ  هک  **** مدق تسس  نآ  تمغ  هار  هب  هتشگرس  داب 

دیاشگب نامک  غرم  رپ  لاب و  زا  هتشر  **** ملد هک  نودرگ  هب  هنوگ  نآ  ربب  ار  یعدم 

دیاشگب ناهن  زار  دص  �هرهچ  زا  هدرپ  **** راز نم  هآ  هک  راذگم  سک و  اب  شکب  یم 

هک تسه  يا  هچوک  **** قشع هک  تسیلوا  مشتحم  ندش  راوید  هاک 
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دیاشگب نآ  زا  وت  هار 

دیاشگن داشان  رطاخ  مناش  یلیل و  نیزا  هرامش 271 : لزغ 

دیاشگن داهرف  لد  زا  دنب  یسک  نیریش  زج  هب  **** دیاشگن داشان  رطاخ  مناش  یلیل و  نیزا 

دیاشگن داشمش  لبنس و  زا  لگ  دیق  دراد  هک  **** لبلب لد  رب  اما  تسنایاشگ  لد  زا  نمچ 

دیاشگن داصف  زا  لکشم  نیا  ار  وت  رامیب  هک  **** اشگب هیس  ناگژم  هب  دوخ  مناج  کیراب  گر 

دیاشگن دایرف  گر  ار  ناهاوخداد  رگید  هک  **** امنم یسک  رب  خر  یسک  داد  رگا  داد  یهاوخن 

دیاشگن دایص  نینچ  يدیص  ندرگ  زادنب  هک  **** يدازآ رذگب ز  یقیال  لمسب  هب  نوچ  لد  يا  وت 

دیاشگن دازآ  �هدنب  نعط  هار  يزور  هک  **** اشگب رگد  ار  دوخ  �هدنب  یئاپ  تسد و  روزب 

دیاشگن داب  زا  مرجال  شداب  گنس  زک  یلد  **** ادیپ دشن  لد  نآ  رد  رب  يداشگ  نم  هآ  ز 

دیاشگن داشگب  رگ  هناخ  نیا  رد  نوریب  زا  هک  **** دمآ ادن  متسج  نورد  زا  خاک  نیز  درد  داشگ 

دیاشگن داز  رد  ام  نونجمرب  هنعط  نابز  **** لصاح یب  هک  نیب  دوخ  حصان  اب  مشتحم  يا  وگب 

دیآ گنت  هب  نم  زا  منز  مد  شناهد  جرد  زا  رگ  هرامش 272 : لزغ 

دیآ گنج  هب  نخس  میوگ  شدب  يوخ  زا  رو  **** دیآ گنت  هب  نم  زا  منز  مد  شناهد  جرد  زا  رگ 

دیآ گنرد  یب  گندخ  لد  رب  وا  تسش  زک  سب  ز  **** رپ درآرب  وک  ندیشک  لد  زا  ریت  هب  مزادرپ  هب 

دیآ گنر  هچ  رگید  ات  تفر  ام  رب  زا  گنر  نیا  هب  **** سلجم زا  تفر  نوریب  درک و  یناوغرا  یم  زا  خر 

دیآ گنز  �هنیئآ  رب  راچان  اوه  دریگ  من  وچ  **** دز رس  شیراگن  طخ ز  مدولآ  هیرگ  هآ  ز 

دیآ گنن  مان و  یب  نم  زا  گنن  ار  قشع  لها  هک  **** یمانوکن قشع  زا  متشگ  ملاع  ماندب  نانچ 

دیآ گنس  هنیس  زار  هک  رهد  راک  شین  هر  رد  هک  **** لد زا  بیقر  يا  نیتسخن  نیز  مدنزگ  نک  رذح 

هم نآ  یلصاح و  مباین  نم  مسرت  هک  **** وا اب  مشتحم  دوخ  یگنتلد  �هصق  میوگن 
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دیآ گنت  هب 

دیآ نورب  ناناج  نم  دایرف  زک  دادیب  نآ  شوخ  هرامش 273 : لزغ 

دیآ نورب  ناطلس  دشک  رس  ناهاوخداد  ریفن  **** دیآ نورب  ناناج  نم  دایرف  زک  دادیب  نآ  شوخ 

دیآ نورب  ناویا  زا  هداد  ناهاوخداد  داد  هک  **** انعر نماد  مد  نآ  مریگ  شصاخ  مزب  مزع  هب 

دیا نورب  ناویا  يرفولین  نیزا  یهام  نینچ  **** رگید ات  تشگ  دهاوخ  هتشگرس  بلط  رد  مه  کلف 

دیآ نورب  ناناج  لمحم  هدش  اپ  هب  مه  زا  درگ  وچ  **** يدرگ دنز  رس  ارحص  فارطا  زا  هک  تعاس  نآ  شوخ 

دیآ نورب  نافوط  �هطرو  زا  يا  هدروخ  نافوط  هک  **** هبسح هللا فلاخم  هام  يا  مدکی  هد  ناما 

دیآ نورب  ناویح  �همشچ  زا  ناهج  هاش  نآ  هک  **** سک نآ  دیسر  کنیا  نیشنمه  يا  روخم  مناج  مغ 

دیآ نورب  نایرگ  مه  راب  نیا  رگا  هللاذاعم  **** لگ نآ  درب  یم  نادنخ  زاب  ار  مشتحم  سلجم  هب 

دیآ نینزان  نآ  بکرم  نوچ  رفس  زا  لابقا  هب  هرامش 274 : لزغ 

دیآ نیمز  رد  لزلزت  وا  لیخ  لابقتسا  هب  **** دیآ نینزان  نآ  بکرم  نوچ  رفس  زا  لابقا  هب 

دیآ نیز  يور  رب  نیمز  دازآ  ورس  ناک  یمد  **** نیز تشپ  دنادرگب ز  اپ  تقاط  صخش  تعرس  هب 

دیآ نیرب  خرچ  زا  اهلد و  زا  هلان  ناغف و  **** شیاشامت رهب  دنک  ناج  نیز  هناخ  رب  وا  وچ 

دیآ نیبج  هم  باتفآ  ناک  نامز  خرف  نآ  رد  **** ناراسخر هام  نیبج  شقن  زا  ددرگ  رپ  نیمز 

دیآ نیگن  ریز  رد  لصو  کلم  هک  يزور  ارم  **** مناتسب شیوخ  داد  رای  لعل  لد ز  مکح  هب 

دیآ نیچ  هب  شنیگشم  يوهآ  زا  هلابند  کی  هب  **** شبنج رد  هک  نیا  مشتحم  دمآ  كرت  یئاتخ 

دیآ نینزان  نآ  مارخ  رد  نوچ  رگ  هنتف  دق  هب  هرامش 275 : لزغ 

دیآ نیمز  رد  شبنج  راتفر  دق و  نآ  قوش  ز  **** دیآ نینزان  نآ  مارخ  رد  نوچ  رگ  هنتف  دق  هب 

دیآ نینچ  دیآ  نورب  اسآ  لیهس  یهام  رگا  **** نوخ رد  دتف  یقلخ  نورب  یمایا  دعب  دیآ  وچ 

دیآ نیز  ار ز  يدیص  هدنکفا  ماد  هک  يدایص  وچ  **** ور دیامن  هگنآ  درب  لد  لوا  نسح  تیص  هب 
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دیآ نیرفآ  دص  نیرفآ  ناج  زا  راتفر  نآ  رب  **** الاب زک  هفرط  نیو  الب  رد  ناج  نت و  شراتفر  ز 

دیآ نیرب  خرچ  رب  هک  ارآ  ناهج  دیشروخ  وچ  **** یئآ نورب  مهاوخ  یم  رصق  زا  ماب  ریس  مزع  هب 

دیآ نید  راک  رد  ترگید  مخز  مشچ  دص  وزک  **** ادیپ نامز  رخآ  رد  تشگ  دهاوخ  دنتفگ  یتب 

دیآ نیلوا  هاگن  زا  لد  رب  مخز  دص  وزک  **** نک ررقم  دوخ  اب  مشتحم  تب  نآ  تسا  نیا  رگا 

دیآ یم  دایص  يوس  يدیص  لجا  زا  لفاغ  وچ  هرامش 276 : لزغ 

دیآ یم  دای  وک  نآ  رد  مشیوخ  نتفر  نیتسخن  **** دیآ یم  دایص  يوس  يدیص  لجا  زا  لفاغ  وچ 

دیآ یم  دایص  ات  دیق  رد  مشک  یم  ار  دوخ  هک  **** مدیص برطضم  نآ  تا  هدعو  زور  هتسب  اپ  نم 

دیآ یم  داشان  درآ و  یم  ما  همان  باوج  **** دصاق ارچ  ششیپ  متسین  بطاخم  رگید  رگا 

دیآ یم  دالج  ات  شوگ  نم  زا  نکیم  تیصو  **** يراب يا  هداد  نامرف  وچ  نیکسم  نم  زیر  نوخ  هب 

دیآ یم  داهرف  رب  کشر  یفیرح  بلاغ  نآ  هب  **** ار ورسخ  هک  ناهنپ  ياراد  بناج  تسه  ار  ناتب 

دیآ یم  داسف  زا  هک  یشین  نآ  یلیل  تسد  هب  **** نونجم زادناریم  نوخ  هک  سب  نیا  داحتا  لیلد 

دیآ یم  دایرف  رد  هماخ  مسیون  یم  هگره  هک  **** اشنا يا  همان  تقرف  هدرک  منابز  شماخ  لد 

دیآ یم  داب  اجنیا  هک  نک  نشور  شیوخ  غارچ  **** رگید عمجم  رب  نم و  هآوگ  دنپ  يا  نیبب 

دیآ یم  دادح  هروک  هار  يرادنپ ز  هک  **** نازوس مشتحم  درس  هآ  لد  زا  دیآ  یم  نانچ 

دیآ یم  دای  اهملا  يوزک  نک  هوک  گرم  هب  هرامش 277 : لزغ 

دیآ یم  دایرف  ینزیم  مد  ات  هوک  زا  زونه  **** دیآ یم  دای  اهملا  يوزک  نک  هوک  گرم  هب 

دیآ یم  داهرف  زا  رتمک  اهنابز  رب  شمان  هک  **** ار نونجم  دوب  یصقن  قشع  لامک  رد  انامه 

دیآ یم  داش  میاد  وت  يوک  زا  نم  يوگ  دب  هک  **** نیا تسارس  هچ  دیآ  یمن  شوخ  تشوگ  هب  رگ  نم  دب 

دیآ یم  داد  مه  نم  دیآ ز  یم  دادیب  رگا  **** وت زک  نکم  یئاوسر  نیشنب و  نیا  تسا  دادیب  هچ 

دیآ یم  دایص  ات  دازآ  منک  یم  ار  دوخ  هک  **** مدیص نآ  نم  تماد  رد  هک  نک  مراک  رکف  هب  نیزا 
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دیآ یم  دای  یتسم  تالاح  زا  کی  کی  نوچ  ار  وت  **** يداد مبشما  مدرک  مزب  رد  يد  هچره  يازس 

دیآ یم  دالج  رجنخ  نابز  زا  راک  نیا  هک  **** اشگم نابز  لصاح  یب  مزب  نیز  یعدم  عنم  هب 

ردق نیا  يو  زا  هک  يرای  نآ  شوخ  **** مشیوخ اب  درب  وکنآ  هب  ات  دز  اپ  تسد و  دص  شگس 
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دیآ یم  دادما 

دیآ یم  دادیب  زا  سپ  یمحر  لد  هب  ار  نابوخ  هک  **** هد تراشب  ار  لد  مشتحم  يو  زا  دیآ  دادیب  وچ 

دیرب نم  زا  يرپ  نآ  دنویپ  هک  نآ  دوجو  اب  هرامش 278 : لزغ 

دیرب نت  زا  مرس  دیاب  مشک  رس  شرهم  رگ ز  **** دیرب نم  زا  يرپ  نآ  دنویپ  هک  نآ  دوجو  اب 

دیرب نکفا  دیص  كرت  نآ  روج  هب  دهاوخ  مرس  رگ  **** وا كارتف  �هقلح  زا  تسد  تشاد  مهاوخن  نم 

دیرب نم  نابز  دیاب  افو  مان  مرب  رگ  **** رجه مایا  رد  هصاخ  مدادن  ناج  شرهم  هب  نم 

دیرب نخلگ  رتسکاخ  زا  تعلخ  نم  نت  رب  **** لزا طایخ  داد  یم  ار  قاشع  تعلخ 

دیرب نمیا  يداو  هار  هک  نآ  رات  بش  رد  **** غارچ رت  هایگ  زا  لابقا  تخورفا  شهر  رد 

دیرب نمشد  �هنعط  نابز  یتسناوت  رگ  **** تسد شیوخ  رادتسود  زا  لصتم  يدیرب  یک 

دیرب نماد  رت  ياوسر  نیزا  دیاب  یم  تفگ  **** وا شیپ  نایرگ  دید  دوخ  مغ  زا  ار  مشتحم 

دیرگن ار  شنتخیگنا  لگ  گرب  زا  قرع  هرامش 279 : لزغ 

دیرگن ار  شنتخیمآ  مهب  شتآ  بآ و  **** دیرگن ار  شنتخیگنا  لگ  گرب  زا  قرع 

دیرگن ار  شنتخیر  یم  ندنکفا و  رغاس  **** دینیب ار  شنتساخرب  ندناشفا و  نماد 

دیرگن ار  شنتخیرگب  نداهن و  هب  ماد  **** صیرح ناغرم  يزاب  دهد  هک  یلفط  وچمه 

دیرگن ار  شنتخیوآ  رمک  زا  میس  هوک  **** مدنز یم  ناهد  هب  تریغ  میوگ و  یم  هچرگ 

دیرگن ار  شنتخیسگ  هب  هطبار  ندب  زا  **** نوریب کنیا  دور  یم  نم  �هناوید  ناج 

دیرگن ار  شنتخیگنا  رب  رحب و  زا  هنتف  **** اهر هدرک  لد  هآ ز  مشچ  کشا ز  مشتحم 

دیسر ام  ناناج  هک  هدژم  دناسر  دصاق  هرامش 280 : لزغ 

دیسر ام  نامرد  هک  وت  رب  ياو  درد  يا  **** دیسر ام  ناناج  هک  هدژم  دناسر  دصاق 

دیسر ام  نایرگ  �هدید  دنب  بالیس  **** رفس زک  کشا  يا  نک  هدید  عادو  شوخ 
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دیسر ام  نارجه  ترارح  هد  نیکست  **** لصو راید  زک  مغ  بت  يا  زوس  هب  سپ  نیز 

دیسر ام  ناریو  �هبلک  زاس  داباک  **** نک رایتخا  رگد  جنک  وت  مغ  جنک  يا 

دیسر ام  ناتسب  �هویم  هدیسرون  ناک  **** رب قوش  رازاب  هب  هدژم  وت  رب  هدژم  يا 

دیسر ام  ناهنپ  تحارج  هن  مهرم  **** دوز هک  لد  غاد  يا  یتخاس  بیرغ  يور 

دیسر ام  نابیرگ  هب  نوچ  قارف  تسد  **** مشتحم دروخ  کلف  تسد  بجع ز  یبات 

دیسر ناشیرپ  هرط  نم  نامارخ  ورس  هرامش 281 : لزغ 

دیسر نابنج  هلسلس  ار  قشع  �هلسلس  **** دیسر ناشیرپ  هرط  نم  نامارخ  ورس 

دیسر ناماد  هدزرب  نم  شوپابق  ورس  **** زاب هک  مبیکش  بیج  دناسر  ناماد  هب  كاچ 

دیسر ناعنک  هنتف ز  دومن  فسوی  جدوه  **** شیوخ باوخ  زا  دش  زاب  قشع  ياخیلز  مشچ 

دیسر ناباتش  قوش  قشع  نونجم  رس  رب  **** دناسر يداو  هقان ز  نسح  یلیل  لمحم 

دیسر نایاپ  هب  هصق  ار  هصغ  نک  هوک  **** نوتسیب هر  هب  رس  داهن  نیریش  هراب 

دیسر ناطلس  �هدژم  ار  طبض  یب  روشک  **** دنلب دش  لد  رد  رب  قشع  هاشنهش  درک 

دیسر نافوط  تبون  ارم  مشچ  �هلجد  **** زاب هک  یبارخ  هب  ور  داهن  مدرم  �هناخ 

دیسر ناتف  تب  ناز  اهمخز  لد  هب  هک  سب  **** نوخ هب  دش  لد  هب  کشا  ملوا  رظن  رد 

دیسر نامرد  هب  راک  شندرزآ  یپ  زا  **** تشادن يزان  تقاط  وا  ناصاخ  هک ز  نآ 

دیسر ناکیپ  تبرش  تسود  تسد  زا  هک  رکش  **** نیرخآ سفن  رد  ملد  مخز  بل  رب 

دیسر نامرد  هب  درد  ار  هتسخ  مشتحم  **** دناسر ناناج  هب  ربص  ار  هدنبیکش  ناج 

دیشک باقن  خر  زو  داشگ  هدید  باوخ  ز  هرامش 282 : لزغ 

دیشک باتفآرب  ناگژم  غیت ز  رازه  **** دیشک باقن  خر  زو  داشگ  هدید  باوخ  ز 

دیشک بآ  هب  دوخ  غیت  نم و  نوخ  تخیر  هک  **** دنار هژم  زا  ملتق  هب  شمشچ  هک  دوب  کشا  هن 
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دیشک باکر  �هقلح  زا  نم  تسد  اپ ز  هک  **** وا یسوب  باکر  رد  مدش  كاله  مغ  ز 

دیشک بات  هک  ار  ریت  نیا  رگد  دب  مشچ  هب  **** زور هس  ود  جک  داتفیم  لد  هنتف ز  گندخ 

دیشک باوخ  يارس  تولخ  هب  تخر  ساوح  **** ارم هک  یمد  یلو  خر  نم  هب  شود  دومن 

دیشک بارخ  قشاع  یبجع  تردق  هب  **** نآ ندیشچ  زجاع  کلف  دنام  هک  یمد 

دیشک باذع  یسب  یتشهب  تشاد  هچرگ  هک  **** هاوخ شرذع  دوب  ریغ  اب  وت  مزب  هب  ملد 

يراز و هب  وت  زا  مراک  هک  **** يوش هرهش  هک  نآ  زا  شیپ  ارم  زاس  كاله 
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دیشک بارطضا 

دیشک باتک  نآ  رب  طخ  تطخ  دید  وچ  یلو  **** تخاس یباتک  مشتحم  ناخر  هداس  فصو  هب 

دینکم مبان  یم  رید و  عنم ز  نادهاز  هرامش 283 : لزغ 

دینکم مباذع  تسا  نیا  نم  دلخ  رثوک و  **** دینکم مبان  یم  رید و  عنم ز  نادهاز 

دینکم مباوخب  دیناوخم و  هناسفا  نم  رب  **** درذگ یک  نم  نتشک  زا  شرگنوسفا  مشچ 

دینکم مباسح  يوک  نآ  رس  ناگس  زا  **** شرد مزاسن ز  هراوآ  رگا  ار  یعدم 

دینکم مبارخ  شیب  نیزا  دیرایم و  یم  **** بشما مبارخ  رادید  �هداب  زا  دوخ  نم 

دینکم مبابک  کشر  زا  رگد  مبابک  نم  **** ارم تسمرس  تب  رغاس  همه  نیا  دیهدم 

دینکم مبارس  راکبلط  تسین  نوچ  بآ  **** نم هب  دیئوگم  تسا  لاحم  هک  یلصو  فرح 

دینکم مبآرپ  مشچ  زا  ربخ  ار  ناتسود  **** بشما بالیس  هب  هناخ  مهد  هیرگ  زا  مهاوخ 

دینکم مباذع  دیراذگ و  زاب  مدوخ  هب  **** ناوتن تحیصن  هب  نم  يدوخیب  �هراچ 

دینکم مبارش  مایا  رد  هصاخ  ناج  دصق  **** راهنیز مدیهدم  یم  زا  مشتحم  نوچ  هبوت 

دیهدم مناور  ورس  نآ  نتفر  زا  ربخ  هرامش 284 : لزغ 

دیهدم مناج  نتفر  زا  ربخ  نم  مدوخیب  **** دیهدم مناور  ورس  نآ  نتفر  زا  ربخ 

دیهدم مناشن  هتفر  وا  هک  هار  نآ  هب  ای  **** رگد هتشگرس  نم  زا  ناشن  دیئوجم  ای 

دیهدم منابز  هب  ار  ادخ  ورس  نآ  مان  **** شتآ کشخ  رت و  هب  منابز  دتفا ز  مسرت 

دیهدم مناما  دیزیرب و  مرگ  نم  نوخ  **** تسوا یماندب  بجوم  نم  ندوب  نیزا  دعب 

دیهدم مناهج  نتفر ز  هژم  زا  زج  هب  **** ناهج مگنت ز  هب  روح  نآ  ترسح  زا  هک  نم 

دیهدم مناغف  هآ و  زا  رسدرد  ار  شیوخ  **** نم رس  زا  دیورب  مدرد  همه  ین  نوچ  هک  نم 

دیهدم منالف  يوک  رس  زج ز  هگ  باوخ  **** لجا باوخ  دنکف  نوچ  مشتحم  يولهپ 

یناشاک مشتحم  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 824زکرم  هحفص 238 

http://www.ghaemiyeh.com


فرح ذ

ذغاک رب  داوس  وا  مغ  حرش  وچ  منک  هرامش 285 : لزغ 

ذغاک رب  دادم  دراذگن  نم  کشرس  **** ذغاک رب  داوس  وا  مغ  حرش  وچ  منک 

ذغاک رب  داز  روح  نآ  طخ  نم  لتق  هب  **** دنیبرا دسیون  یهاوگ  زین  هتشرف 

ذغاک رب  داتف  شمشچ  وچ  تفهن  نم  ز  **** رای هک  دوب  هتشون  نم  زا  دب  هچ  ات  بیقر 

ذغاک رب  داهن  نوچ  ملق  ریغ  مان  هب  **** تشک هغدغد  ارم ز  نتشون  همان  لحم 

ذغاک رب  داحتا  زا  دوخ  مان  زمر  هب  **** تشاگن هکرت  هب  نیا  رایغا و  هب  همان  تشون 

ذغاک رب  دامتعا  تهج  زا  داهن  **** زین متاخ  رهم  هک  شکلک  طخ  سب  دوبن 

ذغاک رب  داتس  وا  �هغدغد  ملق ز  **** دیبنج نانع  نوچ  کیل  شمشتحم  دایب 

ذیذل رکش  دهش و  وچ  وت  �هدنخ  رهز  يا  هرامش 286 : لزغ 

ذیذل رتشیب  ناسک  تابن  زا  وت  رهز  **** ذیذل رکش  دهش و  وچ  وت  �هدنخ  رهز  يا 

ذیذل رمث  مه  هدمآ و  كزان  لخن  مه  **** زان راهب  يا  ار  وت  ضایر  بل  دق و  زا 

ذیذل رس  هب  ات  اپ  تذل و  تساپ  هب  ات  رس  **** نسح ناتسوب  رکشین  تسه  هک  تدق 

ذیذل رکش  زا  تسا  رتشیب  هک  نیا  تسیرهز  **** قاذم رد  هک  سب  نکم  دوز  خلت  مانشد 

ذیذل رسپ  يا  تبل  وج  رکش  رگا  يدوب  **** شورف رکش  يداهن  جنگ  رازه  يزور 

ذیذل ردق  نیا  دوب  تشهب  �هویم  رگ  **** مرفاک زورما  ما  هدیزگ  نم  هک  بل  نآ 

ذیذل رگیدکی  اب  وت  يادا  يو و  مظن  **** تسه هک  ادا  نک  یلزغ  مشتحم  برطم ز 

ذیذل مه  خلت و  مه  وت  يافج  تبرش  يا  هرامش 287 : لزغ 

ذیذل مه  خلت و  مه  وت  ياهفرح  هنامصخ  **** ذیذل مه  خلت و  مه  وت  يافج  تبرش  يا 

ذیذل مه  خلت و  مه  وت  يامن  بضغ  مشچ  **** مشچ رهز  هب  اهیم  هتخیر  هوشع  ماج  در 
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ذیذل مه  خلت و  مه  وت  يادا  بضغ  تقو  **** تسه هک  يا  هداد  مهب  گرم  تایح و  حلص و 

ذیذل مه  خلت و  مه  وت  يازف  ناج  مانشد  **** دوب هک  یتخیمآ  مهب  نیبگنا  رهز و  يد 

ذیذل مه  خلت و  مه  وت  يارب  زا  تبرش  دص  **** رای هدرپس  بل  نآ  هب  حلص  مشخ و  لد ز  يا 

ذیذل مه  خلت و  مه  وت  ياشگلد  لعل  اب  **** تسادا دص  هک  یلقن  یم و  هدنهد  بشما 

ذیذل مه  خلت و  مه  وت  ياوس  اوسام  زا  **** مشتحم هب  یبارش  دادن  سک  قشع  رد 

فرح ر

رطم شوخ  باحس  يا  ناسین  ناراب  نوچ  هک  سب  هرامش 288 : لزغ 

رز وت  تسد  زا  دراب  یم  اعد  ام  نابز  زا  **** رطم شوخ  باحس  يا  ناسین  ناراب  نوچ  هک  سب 

رت هزات  تنج  غاب  زا  دوب  دنهاوخ  دبا  ات  **** وت رمع  رازتشک  ام و  تقو  راز  هروش 

ردب ترکش  �هدهع  زا  نابز  نکلا  نیا  دیاک  **** حون رمع  ناسل و  یط  ورسخ و  نایبوک 

رس هب  دمآ  راگزور  نآ  دوز  هک  ار  دزیا  تنم  **** وت فطل  نالباقان  زا  مدوب  يراگزور 

رهوگ رد و  رگ  دراب و  ربت  غیت و  مرس  رب  **** رشح هب  ات  ترادتقا  تسد  رگ ز  ارایرهش 

ربز ریز و  دوش  شفرح  متوعد  باتک  رد  **** نآ رض  عفن و  یئوم ز  رس  رگ  مدابم  رس 

رومان رادمان و  يدرگ  وت  ددرگ  کلف  ات  **** نارماک راکماک و  یشاب  وت  دشاب  ناهج  ات 

رگد يارآ  ملاع  نآ  ازریم  ناخیلع  اب  **** دنهد ملاع  تنیز  تمایق  ات  تهانپ  رد 

رصتخم رمع  یقاب ز  شرگید  يزور  ود  کی  **** دوب رگ  دبای  قیفوت  مشتحم  تیانث  رد 

راب گشم  طخ  وت  يور  هم  رب  هرامش 289 : لزغ 

رات هصغ  زا  بش  وچ  مزور  هتخاس  **** راب گشم  طخ  وت  يور  هم  رب 

رادغاد هم  وت  رهم  زا  کلف  رب  **** كاچ هنیس  لگ  وت  قشع  زا  نمچ  رد 

راکش مدرم  وت  دایص  يوهآ  **** نیرفآ رحس  وت  زامغ  �هزمغ 
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راسمرش تطخ  ناحیر ز  لبنس و  **** لعفنم وت  خر  زا  لگ  هلال و 

رآرب یقاس  دهاش و  زا  دوخ  ماک  **** رهد بابسا  رب  هجاوخ  يا  هنم  لد 

راد رادلد  خر  رب  لد  �هدید  **** ینک رگ  ناج  ندید  يوزرآ 

راکف دشاب  وت  غاد  زا  مشتحم  **** خر هلال  دق  ورس  يا  یکب  ات 

رازیب ما  هدومن  ار  دوخ  وت  نم ز  هک  نینچ  هرامش 290 : لزغ 

راک ورس  وت  هب  مدتفا  رگا  هللاابذوعن  **** رازیب ما  هدومن  ار  دوخ  وت  نم ز  هک  نینچ 

راز نم  زا  ماقتنا  هانگ  ردق  هب  یشک  **** يزور رگا  مدیآ  دسج  هب  ناج  رازه 

رافغتسا ماقم  رد  نم  ضرعت و  رد  وت  **** یشاب نم  ياه  هدرک  زا  هک  دنامن  یسب 

رارقا دشک  نم  تفلز ز  هجنکش  رگا  **** منکچ یقشاع  راگنا  يراسمرش  هب 

راهظا منک  لد  زوس  نم  يدنخ و  وت  رگا  **** عمش وچ  هک  نیا  تسا  سب  نم  یشکرس  يازس 

رانک يوزرآ  دش  ات  میقشاع  رحب  ز  **** متفر اج  يرگنل ز  یب  راب ز  رازه 

راک رد  ینک  شا  هوشع  کی  هک  تسا  سب  نیمه  **** يراد مشتحم  ریخست  رس  رگد  رگا 

رای رایغا  وت  هب  لگ  يا  هدش  ات  هرامش 291 : لزغ 

راخ راخ  دص  هدش  نوزفا  ملد  رد  **** رای رایغا  وت  هب  لگ  يا  هدش  ات 

راو راوید  هدش  ناج  یب  وت  شیپ  **** ناتب مسج  یناج و  نیچ  تب  يا 

رات رات  نآ  زا  دش  رخآ  نم  زور  **** دومن لوا  نم  هب  يرات  وت  فلز 

راب راب  نوخ  �هدید  زا  يا  هحشر  **** وا رب  لد  يا  وت  زوس  زا  نت  تخوس 

راز رازلگ  مغ  زا  وت  لبلب  **** دوب یبوخ  نشلگ  يا  یکب  ات 

راد رادلد  مغ  زا  بآرپ  �هدید  **** مشچ هب  لد  يا  شکم  تحار  همرس 

راع راعشا  �هشیدنا  زا  مراد  **** نارعاشان تکرش  زا  مشتحم 

یناشاک مشتحم  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 824زکرم  هحفص 241 

http://www.ghaemiyeh.com


راد تنم  راگزور  تتنطلس  یهز ز  هرامش 292 : لزغ 

رابک راغص و  لد  تقلخ  هدرک  راکش  **** راد تنم  راگزور  تتنطلس  یهز ز 

راد هیشاغ  هتشگ  خرچ  ار  وت  مزع  راوس  **** شوپ هیشاح  هتشگ  رهم  ار  وت  مزب  رادج 

راگن هیلب  ناملاظ  رب  وت  رهق  ردق ز  **** ناشف هیطع  نالئاس  رب  وت  فطل  اضق ز 

راود دبنگ  تفه  رد  هلغلغ  هداتف  **** تا هنطنط  دنلب  لدع  تبون  چیپ  ز 

راثن وت  رب  دننک  ناج  ناهج  ود  قیالخ  **** رشح ات  رگا  دوب  وس  نیزا  تنم  زونه 

راسکاخ شیورد  �هبلک  هب  هر  هدنکفا  هرامش 293 : لزغ 

راکماک ردق  مج  برشم  هاش  ناطلس  **** راسکاخ شیورد  �هبلک  هب  هر  هدنکفا 

راوگرزب نآ  دومن  هک  يزاون  کچوک  **** رتگرزب مخرچ  درک ز  رهد  مشچ  رد 

رادمان ریگناهج  ناخ  غارچ  مشچ و  **** دوزف ناهج  کی  ارم  مشچ  غارچ  رون 

راختفا قرف  وا  كرابم  مدقم  زا  **** نامسآ هب  مدناسر  راقتفا  نیع  رد 

راو باتفآ  نم  �هبارخ  رد  وچ  دز  رس  **** يرتخا نم  بارخ  مسج  دش ز  هرذ  ره 

راوتسا درک  ارم  رمع  ساسا  نت  رد  **** مسر فالخرب  وا  تمحر  ماع  ناراب 

راکف هتسخ  مشتحم  زارط  نیلاب  **** تشگ فطل  ات ز  لجا  ياپ  تشگ  هاتوک 

راگزور نیطالس  عیمج  رس  جات  **** شدزیا تسدرک  هک  زارفرس  ناطلس 

راکماک ویدخ  يا  مدرک  هک  يوهس  زا  تشیپ  هرامش 294 : لزغ 

راسمرش مراسمرش  مراسمرش  مراسمرش  **** راکماک ویدخ  يا  مدرک  هک  يوهس  زا  تشیپ 

راوهاش رد  هصاخ  رد  متخانشن  فزخ  زک  **** سانش رهوج  �هدید  رد  متلفغ  كاخ  دوب 

راعش نیز  هللارفغتسا  روعش  تسکرد و  هچ  نیا  **** روعش یب  نیا  نخس  رد  دمآ  هناخاتسگ  وت  اب 

راگدرک اب  ناگدنب  ار  نیا  دنیوگ  یم  هچرگ  **** یگدنمرش زا  مدرم  ریگب و  متسد  تمتفگ 
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رامگ تلجخ  رمم  نیز  نودرگ  تشگ  نمرب  هک  سب  **** هتخود تمایق  ات  دش  اپ  تشپ  رب  ما  هدید 

راهتشا دیشروخ  روتسد  سلجم  ردنا  عقاو  **** دش مانمگ  �هدنب  نیز  طلغ  ناک  نیا  رت  هفرط 

راصح رد  وا  تمشح  اداب  هنتف  هاپس  زک  **** مشح مجنا  تیار  هم  مشتحم  هاشداپ 

راذگ ورس  يا  ینک  ممشچ  لزنم  رس  هب  ات  هرامش 295 : لزغ 

راگن گنردص  هب  هناخ  نیا  دنک  یم  نم  گشا  **** راذگ ورس  يا  ینک  ممشچ  لزنم  رس  هب  ات 

رانک هشوگ  زا  وت  رهب  ما  هتخاس  اه  هفرغ  **** مشچ دز و  مگنت  لد  رد  يوشن  ات  لد  گنت 

راوید ربور  وت  مرش  زا  دنک  نیچ  تروص  **** هناخ تروصب  يور  نانک  ریس  ینک  رگ 

رارق دنرادن  هناگیب  مدرم  وا  رد  هک  **** ماقم زاس  ملد  هب  ریغ و  �هدید  زا  شکاپ 

رارق تستفرگ  وت  نوچ  یشوروح  وا  رد  هک  **** دلخ دراد  نم  لد  نیشن  هاش  رب  گشر 

رات بش  رد  دتف  سکع  وا  رب  وت  لامج  زا  **** رگا مکیرات  �هبلک  دوش  رهم  علطم 

راثآ دنامن  قافآ  هک ز  ینامز  ات  **** وت �هناشاک  لزنم و  ناج  لد و  خاک  داب 

رابغ تسین  ورد  ریغ  زا  هک  كانمن  مشچ  **** منک وت  قاثو  هریت  لد  یگنت ز  هب  رگ 

راثن هناد  کی  رد  دص  تمدق  رب  منک  ات  **** مرک ممشچ ز  �هدرپ  ارس  هب  تب  يا  هن  اپ 

راذع دیشروخ  هم  يا  تدنک  سلجم  عمش  **** دوخ �هبلک  رد  هک  تسنآ  هتشک  مشتحم 

رادم نارگ  رس  متس  باکر  رتشیب  نیز  هرامش 296 : لزغ 

رادم نانع  هتوک  همه  نیا  لصو  هار  رد  **** رادم نارگ  رس  متس  باکر  رتشیب  نیز 

رادم نابز  مه  نیزا  مشیب  هلان  هآ و  اب  **** نکم نانع  مه  نیزا  مدایز  مغ  درد و  اب 

رادم نامک  ردنا  ردق  نیا  شک  رپ  ریت  ای  **** هنم نامک  رد  هگن  ریت  لیم  هب  رپ  ای 

رادم نامگ  نیا  ینم  وچمه  هب  نامگدب  يا  **** یئوت نوچ  دهع  منکش  یم  هک  نامگ  يراد 

رادم نابساپ  قرق  زا  مناتسآ  رب  **** نیزا شیب  داد  مهر  مزب  هب  رگا  یهاوخ 
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رادم ناغف  رب  ارم  زاب  سرپم  ملاح  **** نم ناغف  زا  ناهج  هدیمرآ  هظحل  کی 

رادم ناهن  مراد  وت  ساپ  هک  نم  يراب ز  **** تتمرح دح  ناهن  هدرک  هک  یسک  فرح 

رادم نآ  زا  كاب  ناهج  ود  رگا  دروخ  مهرب  **** هژم فص  نابنج  همشرک  ناهج  کی  اب 

يا
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رادم نایشآ  نهک  نالبلب  هب  يراک  **** ینک یهت  ناغرم  غاب ز  وچ  نابغاب 

رادم ناتسآ  نیا  گس  تمرح  ریغ  وگ  **** ناگس يراوخ  زادوش  مک  وچ  کلم  ردق 

رادم ناوتان  مشتحم  كاله  زا  كاب  **** ناوتیم هچره  نکب  روج  هب  یلیام  رگ 

رادیرخ ناهج  ار  وت  روط  يا  هرامش 297 : لزغ 

رادیرخ ناج  هب  ار  وت  روج  نم  **** رادیرخ ناهج  ار  وت  روط  يا 

رادیرخ ناهج  هدرک  ور  **** یناهج فسوی  هک  وت  يوس 

رادیرخ نارگ  درخ  دنچره  **** تسا ناگیار  هک  ادخ  هب  تلصو 

رادیرخ ناور  دنک  جنگ  دص  **** تیوس هب  رگا  شورف  زان  وت 

رادیرخ نامسآ  زا  دراب  یم  **** مابورد نیرب  مد  همه  یئوگ 

رادیرخ ناتسآ  رب  هداتفا  **** سب زا  تیارس  هر  تسا  هتسب 

رادیرخ نامه  یلو  عونمم  **** ملصو عاتم  زا  مشتحم  نوچ 

رسپ يا  یناج  هب  عناق  يربلد  زا  رگا  مناد  هرامش 298 : لزغ 

رسپ يا  یناشف  رس  رد  مهد  یتسد  کبس  داد  **** رسپ يا  یناج  هب  عناق  يربلد  زا  رگا  مناد 

رسپ يا  ینامن  رد  ات  نک  داش  ار  يا  هدنامرد  **** نک دای  ار  يا  هراوآ  نک  داینب  افو  مسر 

رسپ يا  یناودیم  شوخ  يربلد  هار  هاش  رد  **** افج شخر  رب  هناتسم  ربخ  یب  ناراسکاخ  رب 

رسپ يا  یناوج  ین  یه  هک  دیوگ  یمن  تچیه  **** سک هب  ار  یناهج  شوخ  ناه  هک  دیوگ  یمه  تنسح 

رسپ يا  ینابز  وداج  ایوگ  منابز  يدنب  **** نخس کی  ردنا  میآ  نوچ  وت  شیپ  تیاکش  دص  اب 

رسپ يا  ینارگ  رس  رب  یلقعیال  نآ  زا  زورماک  **** یم هناخاتسگ  داد  یم  ار  وت  یتسدکبس  بشید 

رسپ يا  یناوخب  يزور  وا  زوس  زا  وشم  لفاغ  **** روج فرح  زا  تسا  شتآ  رپ  مشتحم  رعش  ناوید 

رس هب  منک  یم  نونج  هر ز  كاخ  وت  زا  رود  هرامش 299 : لزغ 
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رس هب  منک  یم  نوچ  وت  قارف  رد  هک  رگنب  **** رس هب  منک  یم  نونج  هر ز  كاخ  وت  زا  رود 

رس هب  منک  یم  نوگن  تخبز  رد  كاخ  نم  **** بیقر دنک  یم  رس  هب  وت  هگرد  كاخ  رب 

رس هب  منک  یم  نومنهار  لقع  مغر  رب  **** یهرمگ تشد  رد  منونج و  رگشلرس 

رس هب  منک  یم  نوسف  رازه  دص  هب  بش  نآ  **** شوگ هب  مدیآ  یمن  هک  یبش  تا  هناسفا 

رس هب  منک  یم  نورد  زوس  ياه  هلعش  اب  **** ناسچ نم  هک  یناد  هچ  رانک  رب  وت  شتآ  ز 

رس هب  منک  یم  نونج  غاد  راخ  اب  **** رجه نم ز  هک  نز  لگ  وت  راهب  نیرد  رس  رب 

رس هب  منک  یم  نوخ  هلجد  رانک  رد  نم  **** مشتحم وت  زا  رود  هتسیرگ  نوخ  هک  سبزا 

رورس �هیام  نآ  نم و  تبحص  جنرطش  هرامش 300 : لزغ 

روز هب  درب  یم  نم  تسا ز  میاق  هک  نآ  اب  **** رورس �هیام  نآ  نم و  تبحص  جنرطش 

رورغ زا  ددرگ  یمن  هدایپ  نیک  بسا  زک  **** تسا هداتف  یهاش  هب  طاسب  نیرد  مراک 

روبع یقدی  هب  دنک  هاش  طاسب  رب  رگ  **** دوشیم هچ  يراذگن  دوخ  مزب  هب  مدنچ 

رود ما ز  هدید  دوخ  یتام  وت  يزاب  رد  **** سایق زک  هصرع  نیزا  مرارف  دش  کیدزن 

روسک یب  تسا  ریثک  لیلق و  رد  دقن  ناک  **** قشع داد  هب  لد  يا  هنب  ناج  تسرد  دقن 

رورض دوش  قدیب  هاش ز  زیرگ  اجناک  **** قشع طاسب  ردنا  رذح  نک  بالقنا  ناز 

روضح رد  تخاب  ناوت  هنابئاغ  جنرطش  **** شدبعشم مشچ  هک ز  نآ  يارب  مریم 

روصق زا  درآ  نورب  لامک  ار  قشع  نوچ  **** لد هب  دوش  نیزرف  هب  هدایپ  لحم  زا  شیب 

روش هدایپ  راوس و  طاسب  رد  دنکفا  **** نیز داهن  تحاصف  بسا  رب  مشتحم  ات 

فرح ز

زونه مدرآ  یم  وت  يوک  هب  نهک  قشع  هرامش 301 : لزغ 

زونه مدراد  یم  وت  ناگس  فص  ردناو  **** زونه مدرآ  یم  وت  يوک  هب  نهک  قشع 
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زونه مدراب  یم  هژم  زا  هزیر  ساملا  **** کشرس زا  تدح  ماوت  كرت  هدرب  هک  نآ  اب 

زونه مدراک  یم  وت  رهم  مخت  هنیسرد  **** راگزور ناقهد  هک  گشا  عطق  تسد  وز 

زونه مدرازآ  رگ  راثن  شمزاس  ناج  **** شیپ ياهرازآ  وت ز  زا  مناج  درزآ 

زگره ددرگن  هناگیب  هک  تسیئانشآ  **** زگره ددرگن  هناوید  نم  زا  رود  هک  مغ 

زادرپ نوسف  دص  وت  لعل  هدوبر  یهز  هرامش 302 : لزغ 

زاب هدبعش  رازه  تمشچ  هدروخ  بیرف  **** زادرپ نوسف  دص  وت  لعل  هدوبر  یهز 

زار �هدرپ  رازهدص  درد  هب  نم  گشا  هک  **** تسا کیدزن  تشگ  وت  زار  مرحم  بیقر 

زاوآ ینک  مدوخ  يوس  هب  هک  نآ  ياج  هچ  **** شیوخ گس  میناوخ  وچ  اج  زا  مهج  فعش  دص  هب 

زارد رود و  ياه  هصق  منک  ضرع  وت  رب  هک  **** مهاوخ یم  لاصو  رد  یبش  ضرع  لوط و  هب 

زایا لیفط  یلو  یهاش  �هکس  دندز  **** قشع ورملق  رد  دومحم  یمان  مان  هب 

زاتمم نک  هوک  نونجم و  همه  ناز  دندش  **** دوب قشاع  رازه  نیریش  یلیل و  دهع  هب 

زادگ عمش  زوس  هناورپ  شتآ  تسه  هک  **** یشکن ملا  نم  زوس  زا  مه  وت  رگا  بجع 

زاب دیآ  هک  مدع  هار  هب  هتفرن  یسک  **** وا زج  هک  نهد  نآ  رس  تسفن  زا  سرپب 

زادگ هوک  تسس و  تسیهاک  همه  را  تریغ  هک  **** تشاذگن وزا  متقاط  زا  شندید  ریغ  هب 

زاسب رجه  زوسب  زوسب و  رجه  غاد  هب  **** تزاسمد رهم  هم ز  نآ  مشتحم  تسین  وچ 

زاب رود  زا  دنک  یم  یهایس  تقشع  رگشل  هرامش 303 : لزغ 

زاب روجهم  موش  یم  تمالس  زک  نم  رب  ياو  **** زاب رود  زا  دنک  یم  یهایس  تقشع  رگشل 

زاب روصنم  تیار  اپرب  قشع  هاشداپ  **** درک هک  لد  يا  رارق  هد  تقاط  لیخ  تسکشرب 

زاب روبنز  �هناخ  رب  دز  كاخ  یتشم  هنتف  **** نایکاخ ام  رب  شین  دراب  شون  ياج  هب  ات 

زاب روشرپ  منک  ار  نادیم  هک  کنیا  مدمآ  **** قشع نادیم  زا  روش  مدوب  هدرب  دوخ  اب  هک  نم 
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زاب روط  رد  منکفا  یم  بلط  تیص  نامه  نم  **** وزرآ هار  تسب  ینارت  نل  نسح  هچرگ 

زاب روگ  ردنا  مزادنا  یم  هزرل  ار  نک  هوک  **** وت قشع  نوتسیب  زارف  رب  نابوک  ياپ 

زاب روتسمان  دنبان  هداب  زا  نادهاش  **** زوس هدرپ  قشع  یئاوسر  رازاب  رد  هک  هو 

زاب روزرپ  يوزاب  شکنامک  نم  رب  نیمک  زا  **** تسین هک  تقاط  نشوج  لد  يا  رگید  نکفارب  رد 

نامیلس لیخ  رب  زیخ  ون  طخ  ناز 
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زاب روم  هاپس  ندروآ  دهاوخ  یتسکش  شوخ  **** درخ

زاب رون  نتفرگ  دهاوخ  رس  هبرس  ار  لد  کلم  **** عولط مقشع  بکوک  ندومن  دهاوخ  نینچ  رگ 

زاب روهمج  رب  درک  دهاوخ  رخف  يزور  دنچ  **** مشتحم شقشع  لابقا  زا  رقف  دجو  اب 

زادنارب هدرپ  خر  يآ و ز  مابب  حبص  کی  هرامش 304 : لزغ 

زادنارب دیشروخ  نز و  ملاع  هب  هزاوآ  **** زادنارب هدرپ  خر  يآ و ز  مابب  حبص  کی 

زادنارب مایا  لجا  نامک  هزوگ ز  **** مدرم نتشک  یپ  وت  نامک  وچ  دش  هز 

زادنا رمک  نیرز  ورسخ  دص  ندرگ  رد  **** یمالغ قوط  رمک و  یهاش  هب  دنبرب 

زادنا رگد  گندخ  هب  ار  نینچ  ریجخن  **** شکرت ریت ز  شکم  قاتشم  لد  رهب 

زادنا رت  هتسهآ  رظن  گندخ  زورما  **** شیب نیزا  تقاط  نکف  دیص  يا  متشاد  يد 

زادنا رظن  کیپ  دش و  دمآ  ندرگ  رب  **** تسین نآ  مرحم  نابز  هچ  نآ  زار  نتفگ  رد 

زادنا رظن  کی  مرذگ  یم  مه  هک ز  نم  رب  **** يرمع هدش  نابیقر  نیلاب  تنیز  يا 

زادنا ربخ  مهوت  رهش  رد  نک و  ناهنپ  **** يو زا  مبش  کی  فعش  دریمب ز  ریغ  ات 

زادنا رد  هب  ار  دوخ  وت  هدیدرگن  قرغ  ات  **** قشع زا  مشتحم  ام  یتشک  سوه  رحب  رد 

زاس هناتسم  سگرن  ناز  هگن  کی  نم  تفآ  هرامش 305 : لزغ 

زاس هنامیپ  کی  هب  مراک  میتسم  دعتسم  **** زاس هناتسم  سگرن  ناز  هگن  کی  نم  تفآ 

زاس هناگیب  هگن  زا  ریغ  نم  یهاوخیم ز  هچره  **** وت ياه  یئانشآ  هار  دندنب  نم  نوچ ز 

زاس هناوید  قشاع  نونج  يامرف  راک  **** یمد ار  خر  نآ  يراد  شوخ  رگا  ار  نالفط  روش 

زاس هناخ  تروص  فرص  ینامز  ار  شمارخ  نآ  **** رد راوید و  زا  تروص  دتفا  تهار  كاخ  هب  ات 

زاس هناسفا  هدنیوگ  ار  زاس  نوسفا  مشچ  **** نم نیلاب  رد  گرم  باوخ  هب  ناسآ  مور  ات 

زاس هناریو  نیا  راوید  رب  راب  کی  نایشآ  **** مغ دغج  يا  درک  شیع  نیرخآ  عادو  رد 
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زاس هناد  کی  رهوگ  ناز  نیگن  ار  لد  متاخ  **** شیوخ مکح  ردنا  یئاتکی  رگا  یهاوخ  مشتحم 

زان رس  رب  ینکش  فص  زا  هژم  تزونه  يا  هرامش 306 : لزغ 

زان رگشل  شک  هلابند  وت  مشچ  �هشوگ  **** زان رس  رب  ینکش  فص  زا  هژم  تزونه  يا 

زان روشکزا  دوش  تنسح  هد  تزاجا  طخ  **** يزور مه  رگا  وت  زا  میشک  زان  ناج  هب  ام 

زان رجنخ  ندز  دشابن  دالج  راک  **** لتق ردناک  هنم  هزمغ  نارب  دالج  مان 

زان رتسب  رب  وت  راب  نارگ  لخن  �هیکت  **** دنیب نوچ  دوب  خاتسگ  هک  دنچره  هدید 

زان رد  يدنبب  یئاشگب و  تبغر  رد  **** رگا ياو  سوه  لها  دنرظتنم  تردرب 

زان رس  زا  درگن  هر  کی  دنیب و  هگن  دص  **** نم هک ز  مدرگ  هلصوحرپ  سگرن  نآ  رس 

زان رتفد  طخ  يرایسب  وت ز  یئوشب  هک  **** رمع رتفد  هیس  زور  نآ  دوش  ار  مشتحم 

زان ماج  زیربل  وت  رورغ  یم  زا  يا  هرامش 307 : لزغ 

زان ماک  نسح و  بل  وت  یخلت  نیریش ز  **** زان ماج  زیربل  وت  رورغ  یم  زا  يا 

زان مان  وت  تاکرح  زا  وزج  زج و  رب  **** دهن یم  جنس  تکرح  ققدم  عبط 

زان ماقم  رد  دوخ  قشاع  هب  ار  قوشعم  **** سب دیرفآ و  لصو  تذل  يارب  دزیا 

زان ماین  زا  تسشک  مین  همشرک  غیت  **** زونه ار  خوش  نآ  نت و  رب  هدنامن  رس  کی 

زان مامز  یلیل  فک  زا  شکرد  هقان  يا  **** دش كاله  ندیشک  راظتنا  نونجم ز 

زان مایپ  الا  درواین  رظن  کیپ  **** لد کلم  هب  شهاگن  رید  مشچ  زگره ز 

زان مایتلا  دح  هدایز ز  تبغر  اب  **** تسشوخ سب  هک  شمشچ  لفاغت  زا  منونجم 

زان مارخ  نیگنس  دهاش  ياپ  ریز  رد  **** دیلک ار  لصو  رد  هدنام  روبصان و  نم 

زان ماشم  رب  رگد  هدروخ  زاین  يوب  **** یلب ناور  مکاخ  نشلگ  نارگ ز  رس  دش 

زان ماگ  تسا  نارگ  هک  یلمحت  اتفگ  **** حور ماگ  هتشگ  کبس  هک  یتدایع  متفگ 
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زان ماد  هب  دتفا  مشتحم  وچمه  هک  يدیص  **** ناج راظتنا  زا  دهد  یم  غیت  ریز  رد 

ربب دنپ  نیا  نم  نیلاب  رس  زا  احصان  هرامش 308 : لزغ 

زگره ددرگن  هناسفا  هب  رادیب  هتفخ  **** ربب دنپ  نیا  نم  نیلاب  رس  زا  احصان 

زگره ددرگن  هناریو  ریگلد ز  دغج  **** دبا هب  ات  دنکن  ام  لد  كرت  مغ  غرم 

زگره ددرگن  هناخ  رذگهار  نیاک  زیخ  **** ماقم هدرک  رد  ود  رید  نیرد  هنامیقم  يا 

زگره ددرگن  هنامیپ  ود  مرج  زا  لد  هب  **** میحج هب  تنج  هک  شاب  ربخ  خیش  يا  مد  کی 

زگره ددرگن  هناناج  دق  نیشناج  **** ورس نت  رد  اوه  بآ و  رگا  ددرگ  ناج  همه 

زگره ددرگن  هناد  کی  رد  نآ  فدص  **** گشر �هحشر  نیا  هب  وت  دیما  مشچ  مشتحم 

زورف سلجم  هم  نآ  درک  رذگ  ممزب  رگ  شود  هرامش 309 : لزغ 

زور هب  ات  نم  �هناخ  زا  تفرن  نوریب  ینشور  **** زورف سلجم  هم  نآ  درک  رذگ  ممزب  رگ  شود 

زوس هنیس  گندخ  مناج  رب  دروخ  دش  نوچ  زور  **** باوخ هب  مدروخ  یکوان  شلایخ  تسش  زا  بشید 

زوس هناخ  ار  دوخ  هآ  مدید  رادیب  مدش  نوچ  **** ما هناخ  رد  دنز  یم  شتاک  باوخ  رد  شمدید 

زونه دزرل  یم  زورما  دیب  وچ  تشهد  زا  متسد  **** لایخ رد  متفرگ  ار  شفلز  هناخاتسگ  شود 

زومر نیا  زومایم  ار  سک  یلقاع  رگ  مشتحم  **** تشگ هناوید  دش  قشع  زومر  زا  هاگآ  هکره 

زورف یتیگ  بکوک  نآ  قاثو  زا  مرگرس  شود  هرامش 310 : لزغ 

زور مین  باتفا  نوچ  نورب  دمآ  بش  مین  **** زورف یتیگ  بکوک  نآ  قاثو  زا  مرگرس  شود 

زومر زا  هاگآ  ناهاگآ  یعمج ز  زا  فقاو  **** بارش زا  فرظ  رپ  ناراوخ  یم  یجوف ز  شهرمه 

زوس هنیس  فاکش  لد  ياهریت  اهنامک  رد  **** شاب رود  دص  زا  سپ  شنسح  رگشل  شیپ  شیپ 

زومت ردنا  فرب  وچ  اه  یتابث  یب  زا  زادگ  رد  **** ربص لقع و  ياههوک  شکانبات  يور  شیپ 

زوس مین  هایگ  نوچ  شزاب  مین  مشچ  شیپ  **** هآ دود  زا  دومن  هگان  نم  راثآ  هار  هب  نوچ 
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زونه مشود  هشعر  تسد  هب  تشهد  زا  بشماک  **** دنکف مشودرب  زان  زا  يا  هنارومخم  تسد 

زوجع خرچ  نیا  ياه  یئاز  هنتف  زا  تسا  لفاغ  **** تسم كرت  نآ  رورغ  ماج  زک  دایرف  مشتحم 

زورما تسهالک  فرط  نآ  هگ  هیکت  ار  نسح  هرامش 311 : لزغ 

زورما تسهایس  هگ  باوخ  ار  زان  **** زورما تسهالک  فرط  نآ  هگ  هیکت  ار  نسح 

زورما تسهارب  مشچ  شرذگهر  رد  هنتف  **** ناهج هب  شتآ  دنزرد  شدق  الاب و  ات ز 

زورما تسهاچ  بل  رب  وا  يراک  ددم  هب  **** هاچ رد  ینسح  فسوی  رگا  تفلز  یب  دوب 

زورما تسهاپس  ضرع  �هغدغد  ار  نسح  **** هایس لاخ  طخ و  فلز و  نازک  بات  لد و  وک 

زورما تسهاوگ  هرهچ  نآ  شیهاگآ  رب  هک  **** نم هب  ياو  ناهن  دوب  وزا  نم  قشع  شود 

زورما تسهاگن  زیت  نخس  خلت  وخدنت  **** بشما دوب  هگن  مرگ  نابز  برچ  نابرهم 

زورما تسهآ  �هلعش  ارم  دیما  زور  **** ارم دیناود  شود  رظن  کیپ  مشتحم 

زونه دود  هدرکن  شقشع  شتآ  هک  نم  هب  هرامش 312 : لزغ 

زونه دوبن  نآ  تقو  نیا  هک  تسد  دناشف  **** زونه دود  هدرکن  شقشع  شتآ  هک  نم  هب 

زونه دوشگ  یمن  بل  نم  هب  دوب و  هدوشگ  **** حلص هر  يد  هک  دش  بآ  نم  لد  وا  ربص  ز 

زونه دوب  باوخ  هب  شنسح  شبنج و  هب  شبل  **** فرح هک ز  دش  هاوخ  هسوب  وزا  هک  رحس  رگد 

زونه دومن  یمن  خر  سک  هب  طاسب  رد  هک  **** مد نآ  خر  هنابیاغ  نم  هب  دوب  هدومن 

زونه دوهی  رفاک و  ناما  نما و  دهم  هب  **** مداتفا خزود  هب  نارجه  تمایق  زا  نم 

زونه دوجس  کلم  ار  رشب  دوب  هدرکن  **** دندرک یم  وت  �هدجس  يرپ  روح و  هک  یمد 

زونه دوبک  شخر  نآ  رثا  زا  تسه  هک  **** ار هم  تضراع  دیشروخ  هدز  هچناپط 

زونه دوجو  �هزاوآ  مدع  رد  دوبن  **** مدع کلم  هب  مدز  تقشع  تبون  هک  یمد 

زونه دوزف  متشحو  وزا  هک  ییادگ  **** یلو وت  زا  مداتف  یئادگ  هب  مشتحم  وچ 
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زونه دود  هدرکن  تنسح  شتآ  ربنع  ز  هرامش 313 : لزغ 

زونه دوبن  نتخورفا  یم  خر ز  لحم  **** زونه دود  هدرکن  تنسح  شتآ  ربنع  ز 

زونه دوز  وت  ندولآ  بل  دوب  هداب  هب  **** راسخر نماد  هدولاین  گشم  درگ  هب 

زونه دوجو  رد  وت  زا  یهنگ  هدماین  **** ار وت  دوجو  شیالآ  ببس  یم  هب  دش  هک 

زونه دومن  یشکرس  نمچ  رد  هدرکن  **** بان یم  زا  تلاهن  اهیشک  هحشر  هدومن 

زونه دوبک  نیب  کیراب  �هدیدب  دوب  **** تسا هدز  هسوب  هساک  ورب  شود  هک  تبل 

زونه دوزف  یم و  قوذ  ءاشن  تساک  هک  **** وت تعیبط  زک  سوسفا  مشتحم  دنپ  ز 

زونه رت  هدید  ارم  بابک و  ندب  رد  لد  هرامش 314 : لزغ 

زونه ررشرپ  لد  شتآ و  بآ و  قرغ  نت  **** زونه رت  هدید  ارم  بابک و  ندب  رد  لد 

زونه ربخ  یب  دخ  رس  زا  وت  رس  درگ  **** مد هب  مد  غرم  نوچ  وت  غیت  هب  مدش  لمسب 

زونه رمک  رد  تمغ  هب  نم  شالت  تسد  **** افو زا  یشالتم و  دش  رمع  داینب 

زونه رحس  لالز  هب  ارم  بش  يور  **** تسش هن  کلف  دومن و  رشح  حبص  راثآ 

زونه رگج  رد  نوخ  وت  راخ  دشاب ز  **** ارم دهد  لگ  نم  تبرت  راخ  هک  يزور 

زونه رد  هدرپ  نم  برشم  لفط  گشا  نیا  **** داتف نورب  رسارس  هدرپ  ملد ز  زار 

زونه رطخ  ردنا  مشتحم  ناج  فوخ  زو  **** تشذگ یسب  تسشن و  رجه  رحب  نافوط 

زونه رای  مغ  زاب  نم  لد  رب  مدرم و  هرامش 315 : لزغ 

زونه راب  نارگ  قشع  زا  نم  تفر و  کبس  ناج  **** زونه رای  مغ  زاب  نم  لد  رب  مدرم و 

زونه رازآ  رس  رب  وا  يراز و  نیا  هب  نم  **** رای دمآ  بیقر  نیلاب  هب  راز و  نم  لاح 

زونه راک  رد  نم و  راک  هتخاس  تا  هزمغ  **** نامه زوسناج  نم و  ناج  هتخوس  تا  هوشع 

زونه راد  ربخ  تسین  هدمآ و  مادب  هک  **** تسیغرم لفاغ  وچ  وت  فل  رس ز  دراد  هک  لد 
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زونه رامخ  هناخ  هر  كاخ  نم  رس  **** حالص هار  رد  همه  نافیرح  دنداهنرس 

زونه رادید  تلود  رظتنم  مشتحم  **** دیفس رادلد  تقرف  زا  دش  دیما  مشچ 

زونه هدرکن  رس  هزبس  تنمسای  رود  ز  هرامش 316 : لزغ 

زونه هدرکن  ردبرس  تنمس  زا  هشفنب  **** زونه هدرکن  رس  هزبس  تنمسای  رود  ز 

زونه هدرکن  رمق  رود  هطاحا  تطخ  **** فلز �هلاه  هتشگن  تراذع  هام  درگ  هب 

زونه هدرکن  رذگ  تلامج  ناتسلگ  هب  **** راهب هتسجخ  نآ  زا  یمیسن  هک  طخ  ياج  هچ 

زونه هدرکن  رس  وت  طخ  رگشل  هچرگا  **** ریگ ملاع  نسح  هب  ملاع  �همه  يا  هتفرگ 

زونه هدرکن  روخ  باوخ و  یب  وت  رهم  ارم ز  **** کلف هک  نامگ  يربیم  يروخ و  یمن  مغ 

زونه هدرکن  ربخاب  تنم  درس  هآ  ز  **** ابص یمدرم و  تاقالم  مرگ  عمش  وچ 

زونه هدرکن  رثا  دص  زا  یکی  تلد  رد  هک  **** تسادیپ ما  هدرک  هنوگ  دص  هب  هک  تتحیصن 

زونه هدرکن  رگد  لازغ  هفرط  لایخ  **** وت �هدیمر  لد  نونجم  همه  نیا  اب  یلو 

زونه هدرکن  رظن  عطق  وت  تاتفلا  ز  **** ار دوخ  هداتف  يدنکف  هچرگا  مشچ  ز 

زونه هدرکن  رب  برطم ز  هزات و  تسه  هک  **** دسر رای  عمس  هب  بشما  لزغ  نیا  هک  بجع 

زونه هدرکن  رت  مشچ  رد  وت  ریغ  ياج  هک  **** رظن عطق  زین  وت  لگ  يا  نکم  مشتحم  ز 

زیت هنتف  رازاب  وت  طخ  نامز  رد  يا  هرامش 317 : لزغ 

زیختسر زاغآ  وت  نسح  رود  ماجنا  **** زیت هنتف  رازاب  وت  طخ  نامز  رد  يا 

زیخ تسشن و  ره  زا  هتساخ  زیختسر  دص  **** وت بعل  نالوج ز  هک  تسار  وت  ینالوج 

زیرگ رد  کیل  ردق  وت  اب  نسح  یتشک  **** باتفآ يوعد  هر  دنک ز  یم  زور  ره 

زیبگشم فلز  نآ  هدمآ  شبنج  هب  هگره  **** اوه نیمز  فان  هب  هفان  صاوخ  هداد 

زیتس دوخ  تخب  اب  تموصخ و  دوخ  ناج  اب  **** لاصو ششوک  یتسود و  تسیچ  هک  یناد 
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زیر دهش  ياهبل  شبنجب  یپ  يرذع ز  **** راکشآ درک  یلو  تفگ  ربص  یخلت 

زیت زیت  ياه  هگن  هب  دنک  یم  زیت  وا  **** مشتحم هدرسفا  دوب  ششتآ  دنچره 

زیر دادیب  یم  رغاس  رد  ارآ و  نیک  مزب  هرامش 318 : لزغ 

زیر داشان  نم  ماک  رد  نیشنب و  نارماک  **** زیر دادیب  یم  رغاس  رد  ارآ و  نیک  مزب 

زیر داب  راذگ  هر  رد  مرتسکاخ  نآ  زا  دعب  **** زوسب ملتق  زا  سپ  يدرگ  تلد  دراد  نم  رگ ز 

زیر داهرف  �هساک  رد  نک و  يراک  کلف  يا  **** فاص هدرک  ورسخ  رهب  نیریش  هک  یم  ناز  يا  هعرج 

زیر دادعتسا  لها  رب  در  ناراب  همه  نیاک  **** تفگ هک  برای  تیبرت  باحسا  هب  تمسق  زور 

زیر دالج  �هدید  زا  نوخ  امنب و  وا  مخز  **** دهد تزیرنوخ  هب  نامرف  نوچ  محر  یب  نآ  لد  يا 

زیر داینب  يون  حرط  هن و  ون  يانبور  **** هلسلس نیا  ندروآ  بات  رهب  زا  رهپس  يا 

زیر دایص  نیا  ياپ  رد  نیمز  نیا  دیص  نوخ  **** نامسآ ياک  ادن  دیآ  یهن  اپ  رگ  مرح  رد 

زیر داشمش  رب  رآ و  نوریب  هتسهآ  خاش  لگ ز  **** شبنج آ رد  ابص  يا  ورس  نآ  لگ  ياپ  رد  هتفخ 

زیر دادح  هروک  رد  ار  شیوخ  دقن  وت  ور  **** مشتحم نهآ  هن  لباق  ار  ریسکا  دوب  سم 

فرح س

سرف دنار  یم  هتسهآ  قشع  نادیم  رد  لقع  هرامش 319 : لزغ 

سوه دنت  نسوت  دناهج  یم  شتآ  مس  زو  **** سرف دنار  یم  هتسهآ  قشع  نادیم  رد  لقع 

سخ بادرگ  رس  رب  رابغ و  رصرص  هر  رد  **** تسیرگنل نارگ  نم  زک  برطضم  منانچ  نآ 

سفق رد  یشحو  غرم  بارطضا  یشاب  هدید  **** رگا یناد  نم  كاچ  دص  هنیس  رد  لد  لاح 

سرج گناب  دیاب و  یم  يدح  زاوآ  زاس ز  **** ار تسود  یلیل  نانونجم  هک  برطم  يا  نکشب 

سب تسا و  قشع  هداب  سب  ناز  درک  ناوتن  هچ  نآ  **** نآ زا  رخآ  دننک  یم  سباق  هب  بآ  دنروخ  رگ 

سفن اب  دبای  دنویپ  رگا  اج  دص  دلسگب  **** راز مسج  ردناک  کیراب  نانچ  دش  ناج  �هتشر 
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سپ زاب  تمایق  ات  دنامب  میور  فعش  زا  **** افق زا  زاوآ  مراب  کی  دهد  شیوک  گس  رگ 

زا ندرب  دناوت  ینیریش  قوذ  **** وا هگره  ناتسرکش  نیز  مدنار  دناوت  یم 
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سگم عبط 

سک چیه  نابز  رب  دماین  یسوسفا  فیح و  **** اج چیه  زو  مشتحم  دش  نورب  ایند  زک  فیح 

سب تسا و  هدنام  يربلد  ملاع  يانبا  زا  نم  اب  هرامش 320 : لزغ 

سک هب  دنام  یمن  ملاع  رد  هک  ات  ار  يربلد  **** سب تسا و  هدنام  يربلد  ملاع  يانبا  زا  نم  اب 

سرف زا  ندنکف  سراف  سک  مین  گندخ  زا  **** زان نادیم  رد  تسوا  زاب  مین  مشچ  راک 

سوه زا  قشع  یتخانشب  رگا  زییمت  طلغ  نآ  **** يدب یک  رب  رد  ریغ  يداتس  یک  رد  رب  رای 

سرج دنب  نابز  نونجم  ینادرگرس  رهب  **** دنا هدرک  ای  ناور  یلیل  لمحم  بشما  تسین 

سفن کیپ  رب  تسب  ددرت  هار  تبقاع  **** شوج وت  تسد  زا  دزیم  لات  هنیس  زک  لد  نوخ 

سپ شیپ و  زادهاوخداد  ملاع  ود  یئآ  رشح  هب  نوچ  **** تینادرگ الب  رهب  زا  مهاوخ  ناج  ناهج  دص 

سگم زا  غرمیس  تسین  نمیا  هک  اجنآ  نایشآ  **** دنا هداد  ار  وک  رازآ  نکم  ار  معبط  غرم 

سخ راخ و  زا  رطخ  دص  دراد  زوس  ملاع  قرب  **** شنماریپ رد  هک  مغ  اب  نیشتآ  نآ  لگ  نم 

سوه دراد  نخس  کی  انمت  دراد  هگن  کی  **** تبل مشچ و  رد  تسیقاب  رظن  کی  ار  مشتحم 

سرپب دوخ  ناوتان  لاح  محر  یب  يا  رخآ  هرامش 321 : لزغ 

سرپب دوخ  نامرحم  زا  شیوخ  نامورحم  فرح  **** سرپب دوخ  ناوتان  لاح  محر  یب  يا  رخآ 

سرپب دوخ  ناشن  مان و  یب  ناشومارف  زا  **** زین وت  رطاخ  زا  هتفر  رگ  ناگداتفارود  مان 

سرپب دوخ  ناوتان  درد  یفرح ز  ناوت  رگ  **** قشع نارامیب  فرح  دیوگ  رهش  بیبط  نوچ 

سرپب دوخ  نامگدب  داقتعا  یب  لد  زا  **** نم لاوحا  نارگید  زا  سرپب  میوگ  یمن  نم 

سرپب دوخ  نابساپ  زا  سرپم  رگید  یسک  زا  **** منک یم  تناتسآ  رب  نم  هک  يراز  نآ  حرش 

سرپب دوخ  نابز  مه  زا  نابز  رییغت  هب  ای  **** یعدم دشاب  هکیئاج  نم  لاوحا  سرپم  ای 

سرپب دوخ  ناتسآ  ناگس  زا  رخآ  شلاح  **** دوبن مک  دوخ  یگس  زا  تناتسآ  رب  مشتحم 
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سرپب رکیپ  يرپ  نآ  راید  هار  يرپ  يا  هرامش 322 : لزغ 

سرپب رفاک  نآ  زا  شک  مدرم  باصق  �هناخ  **** سرپب رکیپ  يرپ  نآ  راید  هار  يرپ  يا 

سرپب رظنم  نآ  رصق و  نآ  هر  نازاب  رظن  زا  **** زمر هب  روآ  نابز  رب  هم  نآ  فرح  نافیرح  اب 

سرپب رتخا  دنلب  ورس  نآ  ناراداوه  زو  **** دوش هرایس  بکوک  نوچ  ور  زیت  شیاوه  رد 

سرپب ربلد  نآ  زا  شلاوحا  هدنام  وا  رب  لد  **** بلط شزابناج  بوبحم  ناز  هتفر  وا  يوس  ناج 

سرپب رتبا  لد  یب  ناز  مه  وت  هر  کی  افو  زا  **** افو یب  يا  وگب  وا  اب  ابص  يا  شسرپ  دعب 

سرپب رواب  تتسین  رگ  مشتحم  متفگ  وت  اب  **** تسا ندرگ  ردنا  دوخ  نوخ  ار  باصق  قشاع 

سرپم هک  مراد  وت  يور  لگ  قوش  ردق  نآ  هرامش 323 : لزغ 

سرپم هک  مراد  وت  يوخ  زا  هغدغد  ردق  نآ  **** سرپم هک  مراد  وت  يور  لگ  قوش  ردق  نآ 

سرپم هک  مراد  وت  يوک  رس  قوذ  ردق  نآ  **** دپت میب  زا  ملد  مسرپ  وت  يوک  هر  نوچ 

سرپم هک  مراد  وت  يوربا  هب  لیم  ردق  نآ  **** ما هدش  یلاله  وت  لایخ  يوناز  هب  رس 

سرپم هک  مراد  وت  يوسیگ  بات ز  ردق  نآ  **** دلسگیم ناج  �هتشر  ماوت  يوم  مخ  زا 

سرپم هک  مراد  وت  يوب  زا  يدوخیب  ردق  نآ  **** داب وت  يوک  زا  دسر  نوچ  مور  شوه  زا  هردص 

سرپم هک  مراد  وت  يور  زا  ردق  نآ  لاعفنا  **** دیآ یم  نورب  رید  تخر  قوش  زا  مناج 

سرپم هک  مراد  وت  يولهپ  قوذ ز  ردق  نآ  **** رای يولهپ  زا  تلد  مرخ  هدش  ات  مشتحم 

سرپم هک  مراد  وت  يوگنخس  عبط  زا  یقوذ  **** لیام تمظن  هب  خوش  نآ  هدش  ات  مشتحم 

سرپم هک  نادنچ  وت  يوخ  زا  ما  هتفشآ  زاب  هرامش 324 : لزغ 

سرپم هک  ناشیرپ  فلز  نآ  زا  مراد  اهبات  **** سرپم هک  نادنچ  وت  يوخ  زا  ما  هتفشآ  زاب 

سرپم هک  نادنخ  لگ  نآ  ناهن  درک  يا  هدنخ  **** مدیسرپ یم  هدشمگ  لد  لاح  ناتب  زا 

سرپم هک  ناناج  شسرپ  زا  ردق  نآ  دیماان  **** ما هدش  نارجه  ندنک  ناج  هب  قشع  بت  رد 
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سرپم هک  نادنچ  وت  سوباپ  هنشت  بل  تسه  **** وگب ورس  نآ  نم  لاح  رگا  دسرپ  مشتحم 

سرتب ازج  زور  شسرپ  لد ز  گنس  يا  هرامش 325 : لزغ 

سرتب ادخ  زا  زیرم  بیرغ  نم  نوخ  **** سرتب ازج  زور  شسرپ  لد ز  گنس  يا 

سرتب التبم  نم  زوس  هنیس  هآ  زو  **** ارم �هنیک  هدم  هار  هنیس  هب  مد  ره 

سرتب اعد  ریت  وت ز  يا  هن  دوخ  گنس  زا  **** نانع شکم  اهیلد  تخس  نالد ز  یب  رب 

سرتب اطخ  درادن  هک  اطخ  كوان  ناز  **** نکم سک  كرت  اطخ  هب  نم  كاب  سرت و  یب 

سرتب انشآ  ان  گس  نیزا  مشتحم  يا  **** تفگ انشآ و  ارم  تفای  بیقر  اب  يد 

سک همه  لد  رد  دنکفا  هرگ  تیشومخ  هرامش 326 : لزغ 

سک همه  لکشم  ياشگب  یثیدح و  وگب  **** سک همه  لد  رد  دنکفا  هرگ  تیشومخ 

سک همه  لباقم  ار  دوخ  هنیآ  وچ  نکم  **** تسین وت  لامج  لباق  يرظن  ره  هک  نادب 

سک همه  لفحم  عمش  دوش  هک  دوب  اور  **** تسوا �هلعش  رطخ ز  ار  کلم  لاب  هک  یخر 

سک همه  لد  رد  تستشرس  هک  یتبحم  **** رارق هداد  تانیاک  لد  هب  متوادع 

سک همه  لد  دوش  یلاخ  وت  لایخ  زا  هک  **** لد شوخ  نیا  هب  نم  بوشآرپ و  تشگ  هنامز 

سک همه  لیام  ورس  نآ  مشتحم  ریغ  هب  **** تسیراک طلغ  زا  هک  مگرم  لیام  کشرز 

فرح ش

شکرز يابق  رب  رد  نوریب  هناخ  دمآ ز  هرامش 327 : لزغ 

شکرت هتسب  هناهاش  ناتفخ  هدیشک  رز  رب  **** شکرز يابق  رب  رد  نوریب  هناخ  دمآ ز 

شوشم ابص  زا  فلز  نوگرگد  ایح  زا  گنر  **** زیر قرع  اوه  زا  لگ  راب  نارگ  ابق  زا  ورس 

شوخرس قاذم  نیریش  نادنخ  طاشن  بلاغ  **** هداب ناشن  بل  رب  نالوج  ياوه  رس  رد 

شربا رب  ندز  یه  ناو  وربا  رب  ندز  نیچ  نآ  **** اهرظن رد  تسقاط  شزاتکرت  ماگنه 
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شتآ جازم  ار  لگ  داد  وا  يور  غاب  رد  **** رازلگ لیلخ  رب  دش  شتآ  شبیهن  زک  نآ 

شکاشک رد  گرم  اب  لسالس  رد  ریش  اب  **** وا �هقالع  زا  نم  يدنب  تسا  یشحو  لد 

شغ یب  تسیا  هنیئاک  ار  مشتحم  تسا  یعبط  **** تسوا وترپ  مهناک ز  تبحم  لقیص  زا 

شتآ ملا  ملد  رد  وت  یب  دنکف  یم  هک  یبش  هرامش 328 : لزغ 

شتآ ملع  ملع  دور  یم  کلف  هب  نم  هآ  ز  **** شتآ ملا  ملد  رد  وت  یب  دنکف  یم  هک  یبش 

شتآ مجع  رد  روش و  هدنکفا  برع  رد  هک  تبل  **** نیریش یلیل و  رازه  دص  لد  هدرک  بابک 

شتآ مدق  دص  شک ز  هلعش  نم  بناج  هب  دوش  **** خزود هب  دنور  ناقشاع  رگا  قشع  مرج  ز 

شتآ ملق  هنابز  رد  دتف  راب  رازه  **** مسیون شیوخ  لاح  حرش  وا  هب  وچ  لد  زوس  ز 

شتآ مب  ریز و  ياه  هلان  زا  ما  هدنکف  ورد  **** نارجه بش  یمد  ما  هدروآرس  هک  رهب  ینوچ 

شتآ مشتحم  لاح  هب  انعر  لگ  يا  يدنکف  **** ار تخر  غارچ  ینتخورفا  هک  هلایپ  کی  هب 

شتسا نکش  ربنع  هرط  رد  هک  راتره  هرامش 329 : لزغ 

شتسا نم  ناج  گرب  یلاهن  دنویپ  **** شتسا نکش  ربنع  هرط  رد  هک  راتره 

شتسنمسای قرو  بیز  هک  هدود  نآ  **** درآرب دود  نم  لد  غامد  مسرت ز 

شتسنمچ رد  نمچ  هلال  لگ و  هک  نآ  اب  **** یئوب یگنر و  يوزرآ  زا  مدزوس  یم 

شتسنهریپ رد  هک  رود  ناج  رهوج  ناز  **** زین شدوخ  تسد  ایح  مرش و  قرو  زا  تسه 

شتسنکهوک اب  هک  تسا  یمشچ  �هشوگ  زا  **** بوشآ لد  زان  یلو  تسا  زان  همه  نیریش 

شتسا نخس  مه  نیرد  هک  انامه  دیجنر  **** تسین نخس  ياج  رکش  گنت  نآ  رد  هک  متفگ 

شتسنطو نازوس  شتآرد  هک  تسیغرم  **** يوک نآ  رد  هراوآ  لد  ممرگ  �هنیس  رد 

شتسنمجنا دص  یناطلس  تیلها  **** زومآ بدا  رد  نآ  رب  هدیدرگ  هک  هدنب  ره 

شتسندب ردنا  رگد  یناج  وت  فطل  زک  **** اج زا  مشتحم  دورن  نت  زا  دور  ناج  رگ 
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شدنلب ورس  ریزب  نالوج  یمرگ  لحم  هرامش 330 : لزغ 

شدنمس زیخ  تسشن و  تمایق  تستمایق  **** شدنلب ورس  ریزب  نالوج  یمرگ  لحم 

شدنمک تسام  يوزرآ  زا  رت  تسد  زارد  **** هجوت تقو  هک  ناز  تسوا  فرط  زا  فرصت 

شدنب هلسلس  دعج  مهرب ز  هلسلس  رازه  **** یئوم هب  دنا  هتسب  نسح  سوه و  �هنایم 

شدنسپ روج  يوجگنج  زک  هزیتس  لد  **** رخآ فرطکی  هب  افو  رهم و  يرای  داهن 

شدنلب نامک  زا  شک  رپ  دوش  هاگ  هاگ  هک  **** يرای كوان  يادف  یمارگ  ناج  رازه 

شدننکش یم  تسنهآ  زا  همه  رگ  وت  دلسگن ز  هک  **** یسانش فیرح  رگا  دنب  یسک  هب  لد  قلخ  ز 

شدنم هلگ  ما  هدید  رایسب  وت  نیزا ز  شیپ  هک  **** وت زا  هلگ  نم  هب  لد  درک  رگا  كاب  رادم 

شدنچ هب  تسا  هدیرخ  میوگ  هک  تسین  حالص  **** اما مشتحم  تسیو  مالغ  هدیرخ  مرد 

شدولآ ربنع  دنمک  نآ  دود  تسا  یعمش  شخر  هرامش 331 : لزغ 

شدود دور  یم  نایاپ  هب  الاب  زا  هک  یعمش  بجع  **** شدولآ ربنع  دنمک  نآ  دود  تسا  یعمش  شخر 

شدولآ هدنخ  باطخ  زیمآ و  هوشع  باتع  **** مدیما میب و  زا  دشک  یم  هر  دص  مزب و  رد  یمد 

شدودرم لوبقم و  موش  یم  هر  دص  هظحل  کی  رد  هک  **** یلفط شو  هناوید  مدراد  شتآ  بآ و  نایم 

شدوز دشک  یم  اما  دراد  شزیزع  نم  شیپ  هک  **** یکاب یب  لفط  تسد  هب  لد  غرم  تسیگشجنگ  وچ 

شدونشخ رازآ  رازه  دص  اب  یکدوک  دراد  هک  **** مراد يروخ  يزاب  لد  اهیتسرپ  تبعل  از  نم 

شدوصقم تسین  نم  یبات  یب  زج  هب  مناد  یم  هک  **** نآ اب  وا  ياهیزاون  مدرم  زا  مبات  رد  یسب 

شدوس کمن  غاد  دنک  یم  شوخ  افج  ساملا  هب  **** تردق زک  تسیراکرپ  قشع  رد  مشتحم  بیبط 

شراس نوگن  فلز  هتخیوآ  دنلب  يدود  لد  ز  هرامش 332 : لزغ 

شرات ره  نادرگ  الب  برای  مدنادرگ  ادخ  **** شراس نوگن  فلز  هتخیوآ  دنلب  يدود  لد  ز 

شراب لگ  لخن  اج  زا  دراد  یم  رب  هک  یماگ  رهب  **** لگ نآ  یپ  زا  دیاشگ  یم  ترسح  هب  یمشچ  رهز 
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شراسخر عمش  دود  هتفر  وس  کی  هب  مهآ  زا  هک  **** وخ شتآ  كرت  نآ  هایس  جات  جک  هداهنن  رس  هب 

شراتفر رحس  شمارخ  دزومآ  کشخ  لخن  هب  **** نشلگ رب  لخن  زا  دور  شدق  ترسح  نشلگ  هب 

شراسخر شیپ  ای  بل  شیپ  مریمب  ناریح  نم  **** نم اب  بل  ریز  رد  نخس  دیوگ  یم  ریغ  میب  ز 

شرازآ هدازآ  لد  رب  دیآ  رت  شوخ  ناج  زا  هک  **** يرادلد فطل  قوذ  قوش  ردنا  مناجنگ  ناسچ 

شراخ يریگ  نماد  درادهگن ز  برای  ادخ  **** لگ نآ  یموصعم  �هماج  هداتف  كزان  یسب 

شراک دسر  یم  ندرم  هب  يو  زا  دشک  یم  رس  رگ  هک  **** ندرگ رد  تسیدنب  نانچ  نآ  ار  مشتحم  شفلز  ز 

شزونه ما  هدیدن  هک  لد  رب  غاد  تسیهم  ز  هرامش 333 : لزغ 

شزونه ما  هدیچن  هک  فک  رد  راخ  تسیلگ  ز  **** شزونه ما  هدیدن  هک  لد  رب  غاد  تسیهم  ز 

شزونه ما  هدیزگن  لیخت  تئرج  هب  هک  **** نوخرپ هشیش  يولگ  وچ  مناج  ماک  تسا  یبل  ز 

شزونه ما  هدیشچن  اما  هدیسر  بل  هب  هک  **** نوگرگد مبرشم  هدش  يرای  لعل  بارش  ز 

شزونه ما  هدیشگن  وم  کی  شیوخ  يوس  هب  هک  **** يرادبات فلز  رس  هدنکف  مشکاشک  هب 

شزونه ما  هدیربن  وا  تقاط  دق  هب  هک  **** يدرد سابل  سوه  دراد  زوس  هدرپ  لد 

شزونه ما  هدیردن  نماد  هب  ات  بیج  هک ز  **** ار يا  هقرخ  مان  هدش  تریغ  سابل  مرب  هب 

شزونه ما  هدیدن  هک  يزورف  ناهج  همه  ز  **** وترپ هداتف  ملد  هب  تبحم  �هچیرد  ز 

شزونه ما  هدیمدن  تب  نآرب  بل  ریز  هک ز  **** یئاعد رب  هتشرف  نیمآ ز  هدینش  سک  همه 

شزونه ما  هدیسرن  تمدخ  هب  ادگ  نم  هک  **** ار لزغ  نیا  نم  هم  هب  دناسر  مشتحم  هک ز 

شکب ارم  شکب  غیت  شوخ  وت  لد  متس  هب  يا  هرامش 334 : لزغ 

شکب ارم  شکب  غیت  شکم  نآ  نیا و  تنم  **** شکب ارم  شکب  غیت  شوخ  وت  لد  متس  هب  يا 

شکب ارم  شکب  غیت  شو  �هناشن  ناش  هام و  **** رپس ناج  دننکن  رگ  ینز  نوچ  هزمغ  كوان 

شکب ارم  شکب  غیت  شک  هنابز  دوشن  رگ  **** ملد زا  قوش  شتآ  ینز  نوچ  غیت  هب  تسد 
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شکب ارم  شکب  غیت  شغ  هدژم  دنکن ز  رگ  **** ناور افج  زا  ینک  نوچ  مشتحم  لتق  �همان 

شکم هام  نآ  خر  زا  لصو و  تنم  نیزا  شیب  هرامش 335 : لزغ 

شکم هآ  هدب و  ناج  ار  وت  رجه  دشک  رگ  **** شکم هام  نآ  خر  زا  لصو و  تنم  نیزا  شیب 

شکم هام  کی  هب  تسا  نینچ  هک  یلاصو  وگ  **** دشک هتفه  کی  هب  وت  اب  وا  تنم  یب  لصو 

شکم هاوخ  شکب  هاوخ  شمتس  نامک  وت  **** دیما ریت  فده  هب  ندناسر  تسا  لاحم  نوچ 

شکم هار  نیزا  ياپ  نیزا  سپ  لد  يا  مه  وت  **** داد انغتسا  تصخر  ارم  رای  زا  تمه 

شکم هاتوک  تمه  زا  يورسخ  تنم  **** بل نیریش  نآ  ار ز  لصو  زا  نکم  يدنلبرس 

شکم هام  نآ  هر  كاخ  همرس ز  شرگد  **** دیفس هیرگ  زا  دوش  رگ  نم  تریغ  یب  مشچ 

شکم هاگ  شکب  هاک  رپ  رازآ  یئوگ  **** یشک دنچ  مشکب  شک  زا  متس  ای  افو  ای 

شکم هاگآ  لد  رب  يرصب  یب  مقر  **** شوپم ورس  نآ  یهاریب  هدید ز  مشتحم 

شناهن رجه  رگا  دراد  نم  لاس ز  دص  هرامش 336 : لزغ 

شنارگد لیفط  هب  منیبب  هک  ناز  هب  **** شناهن رجه  رگا  دراد  نم  لاس ز  دص 

شنابز تخوس  درب  وت  مان  هک  تساوخ  نوچ  **** نابوخ هب  عمش  دوخ  تبسن  یبش  درک  یم 

شنامگ هب  یتفرگ  رایسب  هدنخ  زا  **** اما نهد  نآ  یتسین  نیقی  تشاد  لد 

شناشن دیباین  دیئوج و  هک  شیپ  ناز  **** قشاع یئوج  لد  هب  دیباتشب  نابوخ 

شنایب تسا  لاحم  هک  رگید  هویش  دص  **** یتسم تسنایع ز  هویش  دص  وت  مشچ  رد 

شنامگ هب  يدنکف  رایسب  هدنخ  زا  **** ار تنهد  دوجو  راکنا  لد  درک  یم 

شناج �هتشر  افج  بات  زا  دلسگب  رگ  **** وت زا  مشتحم  لد  تسین  لسگ  دنویپ 

شناکد هب  ار  زان  تسا  عاتم  هنوگرازه  هرامش 337 : لزغ 

شنارگ ياه  عاتم  زا  مشچ  �هشوگ  هاگن  **** شناکد هب  ار  زان  تسا  عاتم  هنوگرازه 
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شنابز تسا  شماخ  ایوگ و  هدش  شسگرن  هک  **** ناهنپ هتساخ  مزب  لها  زا  نم  هب  دوخ  باطخ 

شنایب تسا  لکشم  هک  رگید  هتکن  رازه  **** وربا شبنج  هب  دنک  یم  نایب  هتکن  رازه 

شنامک دهج ز  یم  هک  یهاگن  ریت  وهس  هب  **** الا دوش  یمن  نم  مورحم  لد  هلاوح 

شنامگ هنتف  هک  رگم  ناتف  سگرن  ود  نآ  هب  **** يو زا  ربخ  یب  دنا  هدرب  درخ  ربص و  هک  ملد 

شناهن فطل  هدرک  مان  دوخ  هک  تسیلفاغت  **** يو تفطالم  ملماک  یلد  هداس  هک  نم  هب 

شنارگن مشتحم  تسنارگد و  رب  هاگن  **** ارواک هلماعم  نیا  نبغ  دنک  مان  هچ  یسک 

شنتسشن نیکمت  هب  نیب و  نسح  هاش  نآ  هرامش 338 : لزغ 

شنتسکشرب هلک  فرط  یگریخ و  نآ  و  **** شنتسشن نیکمت  هب  نیب و  نسح  هاش  نآ 

شنتسج هناخنامک  نامک ز  دص  فوقوم  **** تسا یشک  رظتنم  زا  شکرپ و  هزمغ  ریت  نآ 

شنتسب تسچ  ابق  دنب  ناشن ز  دنام  **** نینزان مادنارب  هک  مرب  رد  تسا  يورس 

شنتسسگ ناوت  هب  هک  هتسبن  نانچ  اما  **** رای هتسب  ریغ  لد  هب  اضر  �هتشر  رس 

شنتسخ شین  دص  هب  مشچ و  ود  ندزمه  رب  **** ملد رب  لفط  نآ  يزاب  هنیمک  دشاب 

شنتسر دیق  نآ  زا  فلکت  یب  تسیگرم  **** کیل هداتف  يدیق  هب  هک  مشتحم  تسیدیص 

شوج هب  مشخ  رب  لد  يا  يا  هدز  مهرب  مزب  هرامش 339 : لزغ 

شومخ ضارعا  زا  بلاغوغب  گنج  زا  مشچ  **** شوج هب  مشخ  رب  لد  يا  يا  هدز  مهرب  مزب 

شورف رهز  بل  ود  زا  ناکچ  رهز  شیخلت  **** عاعش هام  خر  نازورف ز  �هلعش  شیمرگ 

شوه همیسارس  غرم  ندزرپ  زا  هتسج  **** شرس یتسم ز  تیفیک  یشوهیب و  باوخ 

شود ورب  نازابق  مادنا و  نت و  ناز  نهریپ  **** تکرح رد  یلو  هدرک  دوخ  یباتیب  طبض 

شورخ هب  شتانکس  زا  رازن  ياهناج  غرم  **** شارخ هب  شتاکرح  زا  راکف  ياهلد  غاد 

شوگب هتسبورف  قطن  زا  شنتسب  ورف  بل  **** شیب هقطان  �هلصوح  زا  هدماک  ینخس 

یناشاک مشتحم  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 824زکرم  هحفص 264 

http://www.ghaemiyeh.com


شون هبترم  نیدب  ضارعا  یم  رخآ  دنک  **** راچان نمشد  هب  هداب  دروخ  هکره  مشتحم 

شون هس  ود  يرغاس  هدرک  نورب  تخات  هناخ  ز  هرامش 340 : لزغ 

شوج رد  قرع  زا  لگ  شتآ  رد  بارش  زا  بل  **** شون هس  ود  يرغاس  هدرک  نورب  تخات  هناخ  ز 

شورفدهش نابل  رد  یم  یخلت  رثا ز  **** خلت یم  زا  ءاشن  هزات  رس  هتفر ز  رامخ 

شود رس  لیم  راتسد  رس  زا  هغاتا  **** نیز هناخ  نایم  رد  جک  هدش  لگ  خاش  وچ 

شورخ هب  نامسآ  ناغفا و  هب  قوش  نیمز ز  **** زارف بیشن و  رد  زان  زا  شندنار  شخر  ز 

شودرس ات  هدیشک  اه  نامک  �هزمغ  روز  هب  **** شمخ هب  مخ  ناوربا  شودب  شود  هدومن 

شوغآ رد  هدیشک  شگنت  هک  كرت  يابق  **** ار ناراکماک  شوغآ  مه  هدرک  کشرس 

شوپ نشوج  رازهرب  دنز  هدیرج  دور  **** رگم هک  نانچ  نآ  دمآرب  هب  مزب  سابل 

شوه زا  دور  يرگید  دروخ  بارش  یکی  **** نوچ هک  هدنام  تام  لقع  نآ  هژم  تلاح  ز 

شومخ ضرع  نابز  شبنج  هب  هراشا  زا  بل  **** زاین ضرع  رهب  رود  زا  مشتحم  هداتس 

شود مداتف  يا  هناگیب  هچوک  هب  رحس  هرامش 341 : لزغ 

شوگ رد  انشآ  زاوآ  مهگان  داتف  **** شود مداتف  يا  هناگیب  هچوک  هب  رحس 

شوناشون مزب  لها  از  هداهد و  وزا  **** تساوخ یم  یم  صاوخ  زا  دنلب  گناب  هب  شوخ  هک 

شوه لد  زا  ناوت و  نت  زا  كرحت و  اپ  ز  **** هتفر هتشگ و  شوگ  رس  نت و  نیزح  نم 

شومخ تشگ  شورخ و  داد  هبترم  رازه  **** رحس غرم  داد  هک  اج  نآ  ردق  نآ  مداتس 

شوهدم دوخیب و  زادنارس و  مارخ و  نارگ  **** یتب هدرک  حوبص  وک  نآ  هدز  رس  حابص 

شود رس و  نامرحم  زین  شهگ  هیکت  هدومن  **** هار رس  نافقا  ساپ و  زا  يو  رهب  هتفرگ 

شوج دزیم  هنیس  گید  وزا  هک  نآ  دوب  هک  **** شتآ نآ  رد  مدز  ار  دوخ  متفر  شیپ  وچ 

شورخ هار و  زرط  اما ز  تبقاع  تخانش  **** تخانشن اج  رگا ز  لوا  میروعش  یب  ز 
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شوغآ رد  هتفرگ  مگنت  هدمآ  یئوگ  هک  **** گنت دمآرد  یشوخرس  زا  نم  گنت  هب  نانچ 

ضارتعا رازه  ياج  هچرگا 
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شوک ترشع  شیک  دیق  یب  شک  حدق  نآ  رب  **** اج نآ  دوب 

شورف هداب  يوک  هب  دوخ  دور  مزب  یم ز  هک  **** نیا زج  تقو  ياضتقا  زا  مشتحم  تفگن 

شهگدیص لد  هشیب  دوب  هک  وا  يوهآ  هرامش 342 : لزغ 

شهگن زرط  ریش ز  رگج  دزادگ  یم  **** شهگدیص لد  هشیب  دوب  هک  وا  يوهآ 

شهیس مشچ  �هلابند  هب  هداتفاک  زان  **** ریس ددرگ  یمن  هزمغ  نآ  يزومآدب  زا 

شهنگ زا  دنرذگ  دیآرد  نسح  نامه  هب  **** تاصرع رد  رکا  هک  ینسح  هب  هتشگ  ناهج  ود 

شهم تسا  دنکف  دیشروخ  �هجنپ  رد  هجنپ  **** نسح توق  زک  هتساخ  نیمز  ینیبج ز  هم 

شهشداپ يرگ  هنتف  يرسپ  ناملسمان  **** ناتب رخآ ز  دش  هک  نید  لد و  کلم  رب  ياو 

شهپس دشابن  هنتف  زج  هب  هک  یهاشداپ  **** ناریو مدرم  �هناخ  دنکن  رگ  دنکچ 

شهر هزمغ  زا  دنز  یم  درذگ  را  لیئربج  **** شود مدید  نم  هک  مشچ  نآ  رذگ  رد  مشتحم 

شیالاب لخن  دیآ  شبنج  رد  نوچ  صقر  مزع  هب  هرامش 343 : لزغ 

شیالاب لخن  دنب  لخن  زا  ریغ  هدنز  دنامن  **** شیالاب لخن  دیآ  شبنج  رد  نوچ  صقر  مزع  هب 

شیالاب داشمش  شبنج  نیتسخن  زا  صیصخت  هب  **** وا صقر  زاغآ  زا  ندوب  لفاغ  تسا  یبیع  بجع 

شیاتمه تسین  وا  �هیاس  زا  ریغ  هب  شبنج  رد  هک  **** وا مارخ  كزان  دق  نیکمت  شیپ  مریمب 

شیاپ رس و  رد  شبنج  صقر  ياوه  دزادنا  وچ  **** الاب یهس  نآ  مارآ  داینب  لد  دزادنارب ز 

شیاشامت رد  دش  یم  فیلکت  یب  عبط  لیم  هک  **** هگ نآ  درک  هنتف  اما  صقر  ردنا  دمآ  فیلکت  هب 

شیاضعا يوضع ز  ره  تسیزادرپ  هولج  نوگرگد  **** يرادنپ هک  ار  ناج  شا  هولج  نیمادک  رب  مناشف 

شیاس نمس  فلز  رس  رد  دح  یب  هولج  داب  وچ  **** اهلد مشتحم  شفلز  ریجنز  رد  دنیآ  صقر  هب 

شیوخ یمرگ  تسنسح  تنیز  هک  یهم  هرامش 344 : لزغ 

شیور دنز  یم  دیشروخ  خر  رب  هچناپط  **** شیوخ یمرگ  تسنسح  تنیز  هک  یهم 
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شیوهآ ياشگ  كوان  شکلد  هاگن  **** تشاد دناوت  یم  زاب  ارچ  ار ز  هدنرچ 

شیوس درگنب  هک  يریلد  رهب  هدیشک  **** وا سگرن  هداد  بآ  رهز  رجنخ  رازه 

شیوج لحم  �هزمغ  لحم  تیایدک  نیمه  **** دیدن هدید  چیه  هک  ارم  لد  دوبر  نانچ 

شیوربا ياهشوگ  زا  یشبنج  مین  هب  **** مایپ رازه  دسر  یم  لد  هب  هدید  هار  ز 

شیوزاب تسد و  روز و  کلف  هدناشچ  نم  هب  **** زونه هدروخن  شا  هزمغ  شکمین  گندخ 

شیوداج مشچ  ود  نآ  ینکفا  كوان  ز  **** دنربخ یب  هک  هز  هب  ینامک  هدرک  هتفهن 

شیوگنخس هزمغ  نخس  لاجم  بل  هب  **** دادن هک  يد  دوب  ضارعا  هن ز  شیشومخ 

شیوک رس  رب  تساغوغ  هچ  هک  نیبب  ایب  **** هار هدیسران ز  هام  نآ  مشتحم  زونه 

شیوس دشک  یم  هناوید  لد  یشو  يرپ  هرامش 345 : لزغ 

شیور ندید  ریس  رشب  دح  تسین  هک  **** شیوس دشک  یم  هناوید  لد  یشو  يرپ 

شیوک نشلگ  راوید  رد و  زا  همشرک  **** هایگ وچ  دمد  یم  هک  منارگن  یلگون  هب 

شیوزاب هب  دسر  یم  نیمز  نوخ ز  جوم  هک  **** نیب یتسد  زیت  هدولاین  غیت  زونه 

شیوجلد دق  زیخ  ون  �هنتف  ناهج ز  **** دیمد هنتف  روص  هک  تمایق  تستمایق 

شیوب نمچ  زا  رابدرب  رصم  هب  رگا  **** کشر لگ  دمد  نهریپ  لگ  فسوی  كاخ  ز 

شیوهآ هدنرچ  مدرم  لد  عرزم  ز  **** تشاد دناوت  یمن  رب  رس  هک  تسا  تبغر  هچ 

شیوداج مشچ  هزمغ  شکمین  گندخ  **** رحس زا  دناسر  ارم  يراکش  درک  رود  ز 

شیوربا ياه  هشوگ  يرورپ  هتکن  ز  **** ایوگ شا  همشرک  نابز  شومخ و  شبل 

شیوزاب تسد و  هب  دز  کلف  هسوب  رازه  **** داتفا وا  گندخ  نیتسخن  هب  مشتحم  وچ 

شیوخ دش  هجنر  نم  زا  هک  لد  شوخ  یعدم  يا  شابم  هرامش 346 : لزغ 

شیوس مور  یم  کنیا  ندرگ  رد  نفک  ریشمش و  هک  **** شیوخ دش  هجنر  نم  زا  هک  لد  شوخ  یعدم  يا  شابم 
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شیوربا بارحم  �هدجس  متفرگ  رس  زا  زاب  هک  **** دیاش نامسآ  رب  مرس  دیاس  رگا  اسآ  لاله 

شیور رب  مشچ  ندنکف  مهاوخ  نوچ  هک  مرکف  نیرد  **** سگرن نوچ  شیپ  رد  رس  هدنام  ملاعفنا  زک  سب  ز 

شیوداج مشچ  ددنب  هزمغ  رحس  هب  ات  منابز  **** وا اب  نخس  کی  میوگ  هک  ترثک  زا  مهاوخ  یم  ناما 

شیوخ شتآ  دزوسن  دیاش  ما  هبوت  مرج  هب  **** ممالسا هزات  وا  تنحم  قشع و  هارمگ  نم 

شیودنه لاخ  منیبج  رب  یمالغ  غاد  دهن  **** ون زا  رگا  دابکرابم  دص  يداش  متخب ز  دنک 

شیوزاب دوب  دهاوخ  رای  هاگ  هیکت  مد  نیمه  **** وناز مه  دوب  مغ  اب  وت  گشر  زا  هک  نآ  ابیقر 

شیوک گس  يوک  رس  رب  رواجم  دش  رگید  هک  **** وش رفاسم  رد  ناز  یعدم  يا  ناگس  نیا  هب 

شیولهپ هب  اج  مدرک  زاب  یمیدق  دنویپ  ز  **** لگ نآ  درک  گنتلد  ناس  هچنغ  مرجه  رگ ز  يزور  ود 

قلعت تسد  رگد  **** مقرف رب  هرا  لواطت  زا  شروج  تسد  رگ  دهن 
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شیوم زا  هناش  نوچ  ملسگن 

شیوسیگ دعج  رد  لد  راب  نیا  تسمکحم  تسب و  هک  **** رگید مشتحم  زا  حالص  يوب  يونشب  رگ  بجع 

فرح ص

صالخ ندرک  ناغف  زا  بشما  دزاس  مگرم  شاک  هرامش 347 : لزغ 

صالخ نم  ددرگ  هدوسآ  رس  درد  زا  شگس  ات  **** صالخ ندرک  ناغف  زا  بشما  دزاس  مگرم  شاک 

صالخ نت  زا  ناج  هتسر  ناج  زا  لد  غراف  لد  نم ز  **** دوش ات  وک  لجا  نوریب  دح  يراتفرگ ز  دش 

صالخ نکفاراکش  نآ  درک  متبرض  نیتسخن  رد  **** ناتب زا  مخز  دص  هاگ  دیص  رد  متشاد 

صالخ نخلگ  نیا  دود  زا  موش  ات  نک  ینزور  **** شیوخ ریت  زا  ملد  ردنا  تسه  هک  یهآ  متخوس ز 

صالخ نشلگ  شک  تقرف  نآ  ددرگ  ات  سفق  زا  **** ناوخب ار  محور  غرم  ماج  هب  یتسه  زا  وت  یب 

صالخ نماد  رت  ياوسر  نآ  گنن  زا  يوش  ات  **** زوسب شکاپ  دش  ماندب  یقشاع  رد  مشتحم 

صوصخم وک  نآ  گس  اب  دوب  دنچ  یعدم  هرامش 348 : لزغ 

صوصخم وا  نیمه  مورحم  همه  تمرح  لها  **** صوصخم وک  نآ  گس  اب  دوب  دنچ  یعدم 

صوصخم ور  يرپ  وت  اب  ناهن  تسین  رگ  تسیچ  **** ریغ يزاب  نابز  مزب  رد  وت  وچ  یفیرح  اب 

صوصخم وبنمس  فلز  نآ  هبداب  دوش  هک  **** راذگم دشاپن  نسح  هلسلس  مهز  ات 

صوصخم هوگ  دب  وت  ناصاخ  هب  تسیچ  بش  زور و  **** دیوگ یم  نمدب  تصاخ  تولخ  رد  هنرگ 

صوصخم وم  کی  وت  هب  متشگن  یئوم و  وچمه  **** وت تیصوصخ  يانمت  متشگ ز  هک  هو 

صوصخم وج  افج  وت  اب  دوش  هک  مد  نآ  زا  هآ  **** ریغ وت  ناصاخ  تیصوصخ  هب  ناج  دص  تخوس 

صوصخم وخدب  تیصوصخ  رید  نآ  هب  وت  **** يوش نرق  دص  هب  هک  ملوبق  تسین  مشتحم 

صیرح رای  يا  تندروخ  مغ  هب  رهم  زا  منم  هرامش 349 : لزغ 

صیرح رایغا  يراوخمغ  هب  رهم  طلغ  وت  **** صیرح رای  يا  تندروخ  مغ  هب  رهم  زا  منم 
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صیرح رابنوخ  �هدید  ارم  تسیرازیرگ  **** دبلط یم  رگج  نوخ  زا  من  وت  نسح  غاب 

صیرح راوید  رد و  تلامج  ياشامت  هب  **** تسارچ هک  رس  نیا  تروص  وجب  هنییآ  بآ و  ز 

صیرح رامیب  لد  كاله  هب  ار  وا  هدرک  **** اهیمان دب  �هیام  نآ  نم  قشع  ضرم 

صیرح راز  لد  رازآ  هب  هدرک  ار  رای  **** تسام يراز  نآ  هک  نسح  بل  يامرف  هدنخ 

صیرح رادیرخ  گنت و  لحم  بایان و  سنج  **** دوب هک  هتفر  شنهد  ياهب  هب  اهناج  دوز 

صیرح رایسب  مرازآ و  هب  تسا  صیرح  هک  **** بیقر هب  شفطل  يرایسب  تخاب ز  ناوتیم 

صیرح راکبلط  عبط  دوشن  نوچ  بلط  هب  **** سوه نابنج  هلسلس  دوش  عون  نیاکزان 

صیرح راوخنوخ  �هزمغ  نآ  هدش  تنوخ  هب  هک  **** وا ندید  رد  هدش  رهاظ  وت  صرح  مشتحم 

فرح ض

ضرغ تسیچ  ام  نتشک  زا  لدگنس  يا  رخآ  هرامش 350 : لزغ 

ضرغ تسیچ  ار  وت  تسین  یضرغ  یب  رگا  ریغ  **** ضرغ تسیچ  ام  نتشک  زا  لدگنس  يا  رخآ 

ضرغ تسیچ  افو  راهظا  يرای و  نیزا  سپ  **** یضرغ لها  هد  يرای  وچ  هشیپ  افج  وت 

ضرغ تسیچ  اهطلغم  نیزا  زاب  طلغ  يا  **** يا هتخاب  یطلغ  تبحم  درن  رد  زاب 

ضرغ تسیچ  ازج  دیدهت  تسین ز  یهنگ  **** ریغ یپ  زا  مه  وت  شیپ  رگد  نابوخ  هب  رگ 

ضرغ تسیچ  ازف  هشیدنا  ندناوخ  ناهن  نیز  **** زورما زاب  بضغ  هب  يدنار  وچ  شود  ار  ریغ 

ضرغ تسیچ  افج  ار ز  ناهج  نایوکن  هک  **** مناریح افو  نسح  دوب  نسح  رهوج 

ضرغ تسیچ  ادگ  رازآ  هنرو ز  ار  هاش  **** ار وا  رازآ  رد  وت  ناغف و  تشاد  مشتحم 

ضرف تانئاک  �همه  رب  وت  تعاط  يا  هرامش 351 : لزغ 

ضرف تانموس  هعموص و  لها  رب  ترکذ  **** ضرف تانئاک  �همه  رب  وت  تعاط  يا 

ضرف تاهج  عیمج  وت ز  دوجس  دمآ  **** دومن تهج  کی  زا  کلم  رشب  �هدجس  رگ 
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ضرف تاکز  یتیگ  �همه  رد  تسه  هک  يزیچ  **** تسرف نورب  ناتس  رکش  دص  نورد  رد  يا 

ضرف تابث  ملح و  لمحت و  ندیزرو  **** تسافو رد  هک  شیافج  زورماج  لد ز  يا 

ضرف تایح  ظفح  مزال و  تسا  لد  طیض  **** ار لقع  بابرا  هک  ریلد  نیبم  يو  رد 

ضرف تاجن  لها  رب  تستغارف  رکش  **** یغراف دق  نیزک  وت  نک  رکش  خیش  يا 

ضرف تالص  موص و  وچ  تسین  باوخ  دروخ و  یب  **** بش زور و  وت  دای  هب  تسه  هک  مشتحم  رب 

ضرف زامن  ملاع  �همه  رب  تشگ  هک  يزور  هرامش 352 : لزغ 

ضرف زاین  ام  رب  بجاو و  وت  رب  زان  دش  **** ضرف زامن  ملاع  �همه  رب  تشگ  هک  يزور 

ضرف زامن  نوچ  سک  همه  رب  وت  �هدجس  دش  **** دارم �هبعک  يا  يدمآ  دوجو  رد  ات 

ضرف زایتما  قح  لطاب و  نایم  دشاب  **** ار وت  ناتب  زا  درمش  هجو  چیه  هب  ناوتن 

ضرف زایا  دوجس  تسا  هدش  ار  دومحم  **** وزک وا  ياه  یبجعلاوب  قشع و  هب  رگنب 

ضرف زاونلد  نآ  هب  قشع  مرج  هب  ملتق  **** تسا هتشگ  هک  دزاونن  رگا  بجع  متخب 

ضرف زارتحا  مد  وش  عرو  يوقت و  زک  **** داب بیصن  مناشک  درد  هب  یشزیمآ 

ضرف زابهاش  زا  رذح  دوب  ار  کشجنگ  **** تساخن مشتحم  لد  میب  هزمغ  غرم  ناز 

فرح ط

طاشن ماج  قشع  تسد  زا  مهن  یم  هن  هرامش 353 : لزغ 

طاشن ماگ  رجه  راب  زا  هر  هب  منزیم  هن  **** طاشن ماج  قشع  تسد  زا  مهن  یم  هن 

طاشن مان  تسا  هداتفارب  هنامز  زا  هک  **** ملاع رد  جاور  نادنچ  هتفای  وت  مغ 

طاشن ماقتنا  نم  زا  رجه  �هنحش  دیشک  **** همه رتشیب ز  وت  لاصو  مزب  هب  ارچ 

طاشن ماب  رانک  رب  رگد  تسا  هدیسر  **** برط باتفا  هک  ور  مغ  �هیاس  هب  الد 

طاشن مار  تشگن  دیمرن و  مغ  ماد  ز  **** زگره لد  غرم  هک  رگنب  هلصوح  لامک 
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طاشن مامز  دهد  متسد  هب  هنامز  رگا  **** ناهج مامت  دسح  زا  تسد  هب  تسد  دننز 

طاشن ماقم  مغ  مزب  ار  وت  ناشک  افج  **** دوب هک  مشتحم  ياج  هدب  شیع  مزب  هب 

طلغ دوب  طلغ  وت  نانخس  ندرک  شوگ  هرامش 354 : لزغ 

طلغ دوب  طلغ  وت  نابز  هب  هر  زا  نتفر  **** طلغ دوب  طلغ  وت  نانخس  ندرک  شوگ 

طلغ دوب  طلغ  وت  ناهن  فطل  رب  لمح  **** راز نم  مدرک  رهاظ و  دش  هک  روج  ره  وت  زا 

طلغ دوب  طلغ  وت  ناشن  داد  یم  هکره  **** افو يوک  رس  هب  ار  ناشن  مان و  یب  نم 

طلغ دوب  طلغ  وت  نابز  متفگ ز  هچره  **** قارف يادلی  بش  یلست  رهب  زا  دوخ  اب 

طلغ دوب  طلغ  وت  نامگ  تفر  اجک  ره  **** نم يزاب  رظن  هب  مداتف  وت  مشچ  ات ز 

طلغ دوب  طلغ  وت  ناج  هب  دنگوس  دروخ  **** بیقر هچرگ  نم  يدهعدب  دوخ و  يافو  رد 

طلغ دوب  طلغ  وت  ناشف  هرایس  مشچ  **** تشاد هک  هدنز  بش  همه  نآ  شبلط  رد  مشتحم 

طلغ دوب  طلغ  وت  يافج  روج و  رد  ربص  هرامش 355 : لزغ 

طلغ دوب  طلغ  وت  يافو  دهعرب و  هیکت  **** طلغ دوب  طلغ  وت  يافج  روج و  رد  ربص 

طلغ دوب  طلغ  وت  ياضر  هب  نداهن  رس  **** اطخ دوب  اطخ  هدجس  تجک  يوربا  شیپ 

طلغ دوب  طلغ  وت  ياهطلغم  زا  نمیا  **** رورغ ندوب ز  ندیچ و  سوه  جنرطش  وت  اب 

طلغ دوب  طلغ  وت  ياود  يانمت  هب  **** ندوب رباص  ندوزفا و  دوخ  درد  ربدرد 

طلغ دوب  طلغ  وت  يالب  هب  ندوبداش  **** داش يدوب  الب  خوش  يا  میداشانب  نوچ 

طلغ دوب  طلغ  وت  يارب  رازآ  ندید  **** بیقر رهب  زا  نم  رازآ  وت  يار  نوچ  دوب 

طلغ دوب  طلغ  وت  ياپ  هب  شیناشفناج  **** كاخ هب  درب  نوچ  وت  سوباپ  ترسح  مشتحم 

فرح ظ

ظح مرادن  نآ  ریغ  زا  هک  رای  رجه  هب  هرامش 356 : لزغ 
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ظح مرادن  نانچ  نآ  لصو  هک ز  نانچ  **** ظح مرادن  نآ  ریغ  زا  هک  رای  رجه  هب 

ظح مرادن  ناتسلگ  زا  مراد و  مشچ  هک  **** لگ يا  تسا  ثعاب  هچ  تقشع  تریح  ریغ  هب 

ظح مرادن  نامگدب  نم  هدژم  چیه  هب  **** نونکا بیرف  نادصاق  زا  ما  هدروخ  هک  سب  ز 

ظح مرادن  ناج  مناج ز  هب  هک  سب  وت  یب  هک  **** تسین شوخان  شوگ  هب  مه  دبا  رمع  دیون 

ظح مرادن  نامناخ  یب  نم  نطو  زا  هک  **** نوکس نامناخ  شاک  مرفس  يدزم  هب 

ظح مرادن  نابز  مه  زا  مرادن و  نابز  **** وا یب  نم  هک  نابزمه  يا  نم  ربب ز  مهز 

ظح مرادن  ناهج  نیز  نینچ  رمع  رهب  هک  **** نک رس  نونک  مشتحم  رگد  ناهج  هر 

ظح نمچ  زا  مرادن  وت  یب  نم  هرامش 357 : لزغ 

ظح نمسای  تنمس ز  زا  رود  **** ظح نمچ  زا  مرادن  وت  یب  نم 

ظح نمس  لگ و  مه  تبحص  زا  **** دنرادن نمچ  رد  وت  يور  یب 

ظح نوران  ورس و  ندید  زا  **** ندرک تساوران  وت  دق  یب 

ظح نموت  دص  هب  نم  وت  قیوشت  **** لگ يا  مشورف  یمن  هرذ  کی 

ظح نتمیس  وت  زا  وت  شوغآ  **** یتسد زارد  زا  دنک  یم  شوخ 

ظح نز  درم و  دننک  عبط  اب  **** يو زک  تسا  تعیبط  نسح  اب 

ظح نقذ  هچ  نآ  زا  هنشت  نوچ  **** ار لد  زارط  نقذ  وت  دعج 

ظح ندب  نازا  درک  هک  هماج  زج  **** ماک نهد  نآ  زا  دید  هک  ماج  زج 

ظح نهد  بل و  نآ  زا  يراد  شوخ  **** مخ نوچ  وت  زا  مشوج  هب  هک  یم  يا 

ظح نهریپ  ریز  رهوج  ناز  **** يراد هک  ياوت  نیا  نهریپ  نیا 

ظح نقذ  نآ  زا  يزاب  يزاب  **** فلز دنک  یم  هک  نیا  زا  مبات  یب 

ظح نکشرکش  بل  ود  ناز  طخ  **** دراد هک  دسح  زا  مزیرگ  یم  بل 
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ظح نبل  نابل  نآ  زا  درک  یم  **** دوب شیقاس  هیاد  هک  دهم  رد 

ظح نتخ  تب  نآ  زا  مراد  نم  **** راک اطخارم  وگم  خیش  وگ 

ار هلفاق  نیو  **** تساهناج ناوراک  نز  هر  وا 
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ظح نز  هار  ز 

ظح نکف  ناهج  رد  هلزلز  ناز  **** دراد ناهج و  دش  هلزلز  رپ 

ظح نک  هوک  قاذم  نیریش ز  **** تشاد يورسخ  قشع  تذل  اب 

ظح نتخوس  دنک ز  هک  یغرم  **** دبای عمش  برق  هناورپ 

ظح نتشاد  بیقر  ضارعا  **** ضارعا هب  مدرآ  هک  مرگ  دش 

ظح نخس  زا  دراد  هک  تسیطخ  **** يوخ نیا  هب  مشتحم  یئوخ  دب 

ضیف هچ  زاون  لد  لامج  یب  ارم  راز  هلال  ز  هرامش 358 : لزغ 

ظح هچ  راذع  لگ  یقاس  بل  یم  ماج  ز  **** ضیف هچ  زاون  لد  لامج  یب  ارم  راز  هلال  ز 

ظح هچ  رازه  �همغن  هتخاف و  توص  ز  **** خر لگ  ینغم  دشابن  هک  نمجنا  رد 

ظح هچ  راکش  ناج  نابوخ  �هزمغ  ریت  ز  **** ار تبحم  یب  ياهلد  هدش  ات  راکش 

ظح هچ  راهبون  لصاح ز  هچ  غاب  ارم ز  **** تسا نم  راهبون  هک  لگ  نآ  رظن  رد  تسین  وچ 

ظح هچ  راگزور  نابوخ  وت ز  یب  رگو  **** نابوخ زا  تسوت  نسح  هدهاشم  ضرغ 

ظح هچ  راید  نیرد  دشابن  رای  هک  یهگ  **** رای هب  تسا  شوخ  مشتحم  لد  راید  نیرد 

ظح هچ  یظح و  وت  زیخ  متس  عبط  زا  مراد  هرامش 359 : لزغ 

ظح هچ  یظح و  وت  زیمآ  فعش  باتع  زو  **** ظح هچ  یظح و  وت  زیخ  متس  عبط  زا  مراد 

ظح هچ  یظح و  وت  زیمآ  بضغ  هاگن  زا  **** بجع ياه  هگن  زیمآ  سفن  اب  منک  یم 

ظح هچ  یظح و  وت  زیهرپ  هب  رایغا  شیپ  **** تشاد بشما  دوب  وت  مزب  شک  هعرج  يو  هک  نآ 

ظح هچ  یظح و  وت  زیت  هگن  زا  دنک  یم  **** زورما لفاغت  غیت  هدش  لمسب  مین 

ظح هچ  یظح و  وت  زیر  کمن  لعل  زا  دراد  **** بابک تسبابک  وت  مالک  قوش  زا  هک  لد 

ظح هچ  یظح و  وت  زیخون  �هزبس  زا  مدرک  **** بیقر هدرزآ  دش  هک  تراذع  رییغت  تقو 
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ظح هچ  یظح و  وت  زیوالد  يوم  زا  دراد  **** يا هتخیوآ  لد  يوم  کی  هب  هک  ار  مشتحم 

فرح ع

عقاو تفلک  هدش  هم  نآ  نم و  نایم  ات  هرامش 360 : لزغ 

عقاو تفلک  هطساویب  هدش  مبیقر  هب  **** عقاو تفلک  هدش  هم  نآ  نم و  نایم  ات 

عقاو تبحص  همه  نارای  نم و  نایم  دش  **** شود مدنکفا  رظن  کی  يرذگرد  یهم  هب 

عقاو تروص  هچ  هب  دشاب  هدش  قشعت  نیاک  **** تفگن رای و  مرگد  قشع  هب  تخاس  مهتم 

عقاو ترودک  مشخ و  لدج و  دص  دوب  رگ  **** وا نم و  نایم  تسیهاگن  فوقوم  راک 

عقاو تارج  هچ  هب  شهار  رس  لد  يا  يدش  **** بضغ مرگ  فک  هب  غیت  نونج  تسم  دسر  یم 

عقاو تنم  همه  يا  دیشک  وت  زا  ناوتیم  **** روظنم هم  نآ  خر  رگ  دوبن  نابهگن  يا 

عقاو تمدخ  هچ  وت  نوچ  يرنه  یب  زا  دیآ  **** فالم هزره  دوخ  تمدخ  زا  شردرب  مشتحم 

عناق ینابز  فرح  کی  هب  وت  زا  دوب  هک  نآ  هرامش 361 : لزغ 

عناق یناهن  فطل  دص  هب  تسین  نامز  نیا  **** عناق ینابز  فرح  کی  هب  وت  زا  دوب  هک  نآ 

عناق یناهج  ود  تایح  هب  نونکا  تسین  **** وت شسرپ  کی  هب  دوب  نال  هدرم  زک  ریغ 

عناق یناکچ  هرطق  کیب  هنشت  نم  بل  **** لوغشم یناهج  بالیس  هب  وت  فطل  ربا 

عناق ینابز  خلت  نیا  هب  وت  زا  موش  یم  **** بیقر ماک  ینکن  شوخ  ینخس  نیریش  هب  رگ 

عناق ینامک  تخس  نیا  هب  رای  دوشن  **** نآ هب  هک  مناد  مراد و  رگج  هب  یمخز  مین 

عناق یناتس  هبلک  کی  هب  تسیئادگ  هک  **** راب دص  مریمب  ریگ  ناهج  هاش  نآ  شیپ 

عناق یناوخ  هحتاف  کی  هب  درم  مشتحم  **** هدنز تمحر  تیآ  کی  هب  تخاس  ار  ریغ 

عنام نابساپ  اهناتسآ  زا  دوب  ار  نایادگ  هرامش 362 : لزغ 

عنام نامسآ  نیمز و  وا  ناتسآ  زا  ارم  **** عنام نابساپ  اهناتسآ  زا  دوب  ار  نایادگ 
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عنام نابساپ  وراد  هدرپ  میب  تسین  اجنآ  هک  **** یسوب ناتسآ  لایخ  امرس و  ياهبش  نم و 

عنام ناهن  فطل  زا  دش  ار  نابوخ  تسین  نکمم  هک  **** ناج رب  اهغاد  ناهنپ  دنراد  ام  نانابهگن ز 

عنام نایم  رد  دشیم  هچرگ  بناج  ود  ره  زا  باجح  **** هدنشخب رای  فطل  دنهاوخ و  سوه  بشما  مزب  هب 

عنام نامگدب  نآ  تبحص  زا  ارم  دب  نامگ  **** هگان شلد  رد  دش  متشاد  یم  یتبحص  شوخ  وا  هب 

عنام نامگدب  طالتخا  زا  ارم  بشما  تسه  هک  **** نم زا  ناهن  دهاوخ  یم  شود  مزب  رارسا  رگم 

عنام نابز  ریصقت  هب  ار  نانابزمه  هم  نآ  دش  **** ادیپ مشتحم  دش  نوچ  هک  شمزب  رد  دنتفگ  یم  هچ 

فرح غ

غاب ریس  ياوه  رس  رد  نورب  سلجم  زا  دمآ  هرامش 363 : لزغ 

غامد رد  نالوج  داب  نیز  رد  هولج  ياپداب  **** غاب ریس  ياوه  رس  رد  نورب  سلجم  زا  دمآ 

غایا رد  یم  وا  يالهش  سگرن  زا  ار  قشع  **** قبط رد  لگ  وا  يابیز  �هرهچ  زا  ار  نسح 

غارچ رد  اهناوختسا  زغم  نغور ز  ار  قشع  **** ناوختسا رد  اهنیس  بات  شتآ ز  ار  ربص 

غارس ردنا  غارس  نتسج  نک  هوک  يارب  زو  **** روهظ ردنا  روهظ  ار  نیریش  داینبون  نسح 

غاز رپ  زا  قاط  هتسب  تنسح  ناویا  رد  هک  نآ  **** دنلب قاط  رب  ياج  ار  متریح  غرم  هداد 

غارو غاب  رد  دنک  رت  مگشا  ار ز  لگ  هلال و  **** کشر هک  يدرکرس  رایغا  اب  ریس  هار  زاب 

غاب تشگ  رد  نآ  نیا و  اب  ناشک  نماد  منص  نآ  **** مغ تشد  رد  ناشف  شتآ  رت  مشچ  زا  مشتحم 

غورد وت  يافص  قدص و  نم  هب  يا  هرامش 364 : لزغ 

غورد وت  يافو  تسار  نم  رهم  **** غورد وت  يافص  قدص و  نم  هب  يا 

غورد وت  ياه  هلگ  شنابز  رب  **** طلغ وت  روج  ریغ ز  شلان 

غورد وت  يافج  فیفخت  فرح  **** شیوخ لد  اب  سوه  هب  میوگ  دنچ 

غورد وت  ياپ  هب  تسا  هدنکف  رس  **** بیقر هتشگ  سوه  ناگوچ  يوگ 

یناشاک مشتحم  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 824زکرم  هحفص 278 

http://www.ghaemiyeh.com


غورد وت  يارب  میوگ ز  دنچ  **** منک وت  يافج  حالصا  دنچ 

غورد وت  يادا  دیامن ز  یم  **** یئامرف یم  هچ  هسوب  �هدعو 

غورد وت  يادگ  هب  هر  دص  تفگ  **** ریغ دش  دمآ  یموش  زا  تگس 

غورد وت  يارس  ماب  رد و  زا  **** دراب یم  ایح  ربا  يا  یئوگ 

غورد وت  ياضر  رهب  زا  کلم  **** دیوگ یم  سوه  هب  میوگ  تسار 

غورد وت  يادخ  هب  دیوگن  رگ  **** بجع وت  ياضر  رهب  زا  قشاع 

غورد وت  ياز  هلگ  نابز  هب  **** تسین یئوگیم و  همه  نیا  مشتحم 

غیت باتع  زا  ناهنگ  یب  هب  یشک  یک  ات  هرامش 365 : لزغ 

غیت باسح  یب  شکم  نسح  هاشداپ  يا  **** غیت باتع  زا  ناهنگ  یب  هب  یشک  یک  ات 

غیت بآ  رب  تریغ  دب ز  هب  هدیشک  دراد  **** تسا هدیشک  رب  رد  وت  دق  رس و  سکع  ات 

غیت باقن  نیکشم  هم  نآ  تسد  ندروخ ز  **** تسین تایح  بآ  ندروخ  مک ز  قوذ  رد 

غیت بارطضا  زا  دنز  يرگید  هب  مسرت  **** باتش رد  هداتفا  منتشک  رهب  هک  سب  زا 

غیت باوخ  هب  وا  بضغ  دشک ز  یسک  رب  رگ  **** شارفرب هتشک  شرحس  نامرحم  دنبای 

غیت باتفآ  دیشک  رید  هک  مغ  مدرم ز  **** ریسا نم  حبص و  هب  شود  دنکف  ملتق 

غیت باوث  يارب  مرح ز  يوهآ  رب  **** دشک یم  هک  ملتق  یپ  رد  تسا  یشک  دباع 

غیت باتش  زا  نایم  هب  نوچ  رای  تسب  یم  **** مشتحم زیرنوخ  تلود  تخب و  دید  یم 

غیت راوخ  نوخ  كرت  نآ  دز  نم  رب  وچ  هرامش 366 : لزغ 

غیت راب  ررش  ممرگ  نوخ  زا  دش  **** غیت راوخ  نوخ  كرت  نآ  دز  نم  رب  وچ 

غیت رادربخ  دش  نم  لیم  زا  هک  **** لیم هب  وا  هتشک  نانچ  نآ  مدش 

غیت راپسب  رآ و  ورف  رس  واب  **** لجا يا  تسه  وت  زا  يرت  کباچ  هن 
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غیت راوید  دراب ز  گنس  رد  ز  **** مادم اجناک  وت  يوک  تسیئاج  هچ 

غیت رادرب  تسد و  زا  رغاس  هنب  **** تسبجاو نم  عفد  رگا  مزب  نیزا 

غیت رادهگن  ینامز  ار  ادخ  **** مامت تیصو  ات  نابز  رب  دوش 

غیت راذگم  تسم  نیا  تسد  رد  وت  **** راذگ رجنخ  وت  تسم  مشچ  هدش 

غیت راکمتس  نآ  دشکرب  رگا  **** دشک رد  انف  بیجب  رس  اقب 

غیت راو  مشتحم  وا  شیپ  دوش  **** بضغ تقو  هک  مریلد  نآ  گس 

فرح ف

فدص رامش  یب  رد  نورب  هچرگا  دهد  هرامش 367 : لزغ 

فدص رازه  زا  دیان  نورب  هک  يرد  نآ  وت  **** فدص رامش  یب  رد  نورب  هچرگا  دهد 

فدص راب  رازه  دیاشگب  ناهد  رگا  **** عنص �هدیکچ  يا  دیاش  يرد  وت  نوچ  يارب 

فدص راوهاش  رد  نینچ  هب  دوش  نارگ  **** ار یتسه  طیحم  تمایق  هب  ات  هک  بجع 

فدص راگن  يا  دشاب  ار  وت  زار  رد  هک  **** ار یشوگ  مارتحا  رزب ز  تفرگ  ناوت 

فدص رابتعا  دراد  رد  وترپ  یلب ز  **** رهد ردام  وت  تعلخ  زا  ربتعم  تسدش 

فدص رانکرب  تسا  هدنکفن  يرد  نینچ  **** شرثا زا  یتسه  رحب  ات  هدمآ  شبنج  هب 

فدص راوهاش  رد  زا  هک  تسا  رپ  نانچ  **** ناهج شوگ  مظن  دقع  زا  مشتحم  دهع  هب 

فرطرب فسات  هم  نآ  درکن  نم  گرم  دعب  هرامش 368 : لزغ 

فرطرب فلکت  وا  يارب  زا  درم  ناوت  یم  **** فرطرب فسات  هم  نآ  درکن  نم  گرم  دعب 

فرطرب فسوی  قح  اخیلز  عنم  رد  دوب  **** لاصو ناوخ  رس  رب  قشاع  ریس  ددرگن  ات 

فرطب فیلکت  رداق  متسین  اشامت  رب  **** نآ رد  اما  ار  لصو  غاب  هدرک  نم  هصاخ 

فرطرب فقوت  یب  دش  یلو  دمآ  نایم  رد  **** باجح دص  شمزب  هب  متفر  نوچ  هک  رگنب  نم  ضیف 
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فرط رب  فرصت  روآ  تسد  هب  یفاص  هداب  **** نایفوص مزب  فیرعت  نایم  رد  يرآ  دنچ 

فرطرب فلخت  وا  ياهدعو  زا  دوش  رگ  **** بایماک دزاس  لصو  زا  متعاس  تعاس  تخب 

فرطرب فسات  نیز  دریگ  هک  لکشم  دبا  ات  **** تخاسن لح  دوخ  لکشم  شغیت  درم و ز  مشتحم 

فیح فیح  دش  فک  تمصع ز  رهوگ  ار  يرپ  نآ  هرامش 369 : لزغ 

فیح فیح  دش  فرطرب  شرون  دوب  یباتفآ  **** فیح فیح  دش  فک  تمصع ز  رهوگ  ار  يرپ  نآ 

فیح فیح  دش  فزخ  گنر  مه  هناد  کی  رهوگ  **** يرهوگ دب  رهب  تب  نآ  دنکف  یگنر  کی  حرط 

فیح فیح  دش  فده  ار  نایوج  بیع  نعط  ریت  **** تشادن شفرح  رب  تشگنا  سک  هک  وربا  نامک  نآ 

فیح فیح  دش  فلت  ینادان  هب  شنیکمت  جنگ  **** دوبن نکمم  رزب  نتسج  وا  لعل  زا  ماک  هک  نآ 

فیح فیح  دش  فلخان  دص  نک  شوخ  لد  تبقاع  **** فلخ دنزرف  مایا  ردام  شدناوخ  هک  نآ 

فیح فیح  دش  فد  زاوآ  ین و  گنچ و  هلاو  **** دوب شوگ  رد  شا  هبنپ  لبلب  توص  زک  یلگون 

فیح فیح  دش  فدص  ار  رد  نیا  درد  یب  ره  شوک  **** یتشاد لد  رد  هچ  نآ  یتفگ  درد  زا  مشتحم 

فرح ق

قاتشم ناج  هب  ار  وت  یناهج  قشع  یهز ز  هرامش 370 : لزغ 

قاتشم ناهج  ناهج  تبحم  لامک  زا  نم  **** قاتشم ناج  هب  ار  وت  یناهج  قشع  یهز ز 

قاتشم نآ  هب  بلط  تروص  نم  ممیاد  هک  **** تسا نیا  ار  وت  تروص  نادب  مشچ  ناهن ز 

قاتشم نایشآ  هب  یلاب  رپ و  یب  غرم  وچ  **** ماوت فلز  ياوه  رد  دوخ  هتوک  تسد  ز 

قاتشم نامناخ  هب  دشاب  هک  بیرغ  نآ  وچ  **** ماوت يوک  ياوه  رد  نارگد  لفحم  هب 

قاتشم نابزمه  هب  یناهن  ياهزار  ز  **** دوب هک  یسک  وچمه  تگس  غارس  منک 

قاتشم نابز  تشوخ  مان  هب  تسه  هک  سب  ز  **** دوشن متداهش  ءزج  وت  رکذ  هک  بجع 

قاتشم نامز  نامز  لیام  وت  هب  سفن  سفن  **** ددرگ یم  هک  يا  هدرک  نوسف  هچ  مشتحم  هب 
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قشاع هراومه  دشاب  هراچیب  هرامش 371 : لزغ 

قشاع هراچیب  تسا  نینچ  نیا  قشع  **** قشاع هراومه  دشاب  هراچیب 

قشاع هراوآ  قوشعم  يوک  زا  **** ددرگ هک  يزور  ددرگن  نودرگ 

قشاع هراپ  ره  نابوخ  يور  رب  **** تسه نامه  اما  لد  دش  هراپ  دص 

قشاع هراب  دص  يداتف  اپ  زا  **** قوشعم هرابکی  يدیشک  رس  رگ 

قشاع هراظن  قوشعم  يور  رد  **** يدرکن زگره  يدوب  مرش  رگ 

قشاع �هراخ  زا  دیشارت  یهاوخ  **** راوخنوخ كرت  يا  مدآ  رگ  دوبن 

قشاع هراومه  نارای  دننیب  **** ار مشتحم  ات  داب  نوزف  تنسح 

قشاع ناناج  يدش  نالان  بت  ز  هرامش 372 : لزغ 

قشاع ناج  تناج  نادرگ  الب  **** قشاع ناناج  يدش  نالان  بت  ز 

قشاع ناغفا  دسر  یم  نودرگ  هب  **** تزادگ قشاع  �هلان  زوس  ز 

قشاع نازوس  �هنیس  رب  دوخ  ز  **** درک هیس  ار  ملاع  وت  مرگ  بت 

قشاع نامرف  رگا  درب  یم  لجا  **** درم یم  وت  درد  زا  راب  دص  یمد 

قشاع ناماد  نوخ  هب  دیالاین  **** دیرگ هک  دوبن  یمد  تنیلاب  هب 

قشاع ناناج  ناقشاع  ناج  ز  **** شتآ دزیخ  لد  زا  یهآ  رگ  یشک 

قشاع ناز  تنحم  درد و  دشاب  هک  **** ار دوخ  درد  هن  مشتحم  ناج  هب 

قشع ناطلس  تبون  دننز  یم  لد  رد  رب  هرامش 373 : لزغ 

قشع نادیم  هب  هدعو  میهد  یم  نونج  ام و  **** قشع ناطلس  تبون  دننز  یم  لد  رد  رب 

قشع نابایب  درگ  دناسر  نماد  هب  كاچ  **** رود دش ز  امن  هولج  نونج  هاش  تیار 

قشع نافوط  هب  داد  تسخن  ار  ام  یتشک  **** نسح يایرد  هب  روش  دنکف  تلعل  هک ز  نآ 
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قشع ناوید  مکاح  دهد  نامرف  هچب  ات  **** شالت رد  ازج  وفع و  دننم  مرج  رس  رب 

قشع نامرف  هب  نسح  يدب  رگ  يدش  هچ  هو  **** ماوت تسد  هب  داد  نسح  نامرف  قشع ز 

قشع نابنج  �هلسلس  ارم  نونج  تخاس  **** نسح دنویپ  �هلسلس  درک  هک  نآ  ار  وت  فلز 

قشع ناماد  هب  تسد  دندز  دهاز  دباع و  **** رهد نابیرگ  هب  رس  نورب  تنسح  وچ  درک 

قشع نامیلس  کلم  تسه  هک  ناریو  لد  نیا  **** رذگ درادن  روم  رذح  سب  زا  يو  درگ 

قشع ناویا  هسمش  مشتحم  لد  غاد  **** نسح نایار  هچ  هم  منص  نآ  خر  هام 

قشع نابایب  دز ز  ملع  زاب  هرامش 374 : لزغ 

قشع ناطلس  شک  تبینج  درک  **** قشع نابایب  دز ز  ملع  زاب 

قشع نافوط  شبنج  يوق  جوم  **** هوک هوک  مه  یپ  زا  دیسر  زاب 

قشع ناخ  ناهج  هب  ات  ناهج  �هنتف  **** دیشک نوک و  ود  هب  دز  الص  زاب 

قشع ناویا  تحاس  زا  هلغلغ  **** دیسر ناویک  هم و  شوگ  هب  زاب 

قشع نادیم  هب  تخات  نونج  شخر  **** نانع قلطم  سراف  نآ  لد  زاب 

قشع نامیلس  مکح  خلم  روم و  **** دنونشب ناج  هب  هک  دش  لحم  زاب 

قشع نارود  دمآ و  نونج  رود  **** درخ لقع و  یلوزعم  زاب ز 

قشع ناج  وت و  ناج  نم و  ناج  **** داحتا نونک ز  دهتعون  لد  يا 

قشع ناوید  تسا ز  عاطم  مکح  **** وت لتق  ناتب  رهبزا  مشتحم 

قلعم تسیبآ  هک  فقس  نوگ  هنیآ  نیا  هرامش 375 : لزغ 

قلعم تسیبارس  هنشت  نم  هب  تبسن  **** قلعم تسیبآ  هک  فقس  نوگ  هنیآ  نیا 

قلعم تسیباحس  یبآ ز  هرطق  نوچ  **** يوس ناز  هتشاد  شهگن  یتسد  هک  يوگ  نیا 

قلعم تسیبابح  هدنزوس  شتآ  زک  **** روصت وت  يور  بغ و  بغ  زادنک  یم  لد 
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قلعم تسیبارغ  ورس  رس  یئوگ ز  **** لیام هدش  تشود  ندیسوب  هب  هک  لکاک 

قلعم تسیبابک  غرم  نوچ  هتخیوآ  **** نایرب لد  میاد  وت  كارتف  �هقلح  رد 

قلعم تسیبارش  ماج  یبجعلاوب  زا  **** تقشع هئشن ز  رپ  نواک  رس  هساک  نیا 

قلعم تسیبآ  �هرطق  زا  رت  هدنزرل  **** تیوخ هتشگ ز  ربز  ریز و  لد  �هنیس  رد 

قلعم تسیبانط  یغرم ز  هتخیوآ  **** فلز نآ  رد  هداتفا  وت  لعل  عمط  زک  لد 

قلعم تسیبان  رد  تراثن  رهب  زا  **** باریس رهوگ  يا  مشتحم  هژم  ره  زا 

فرح ك

کلف يا  ار  دوخ  ناج  مدادن  نوچ  شقارف  رد  هرامش 376 : لزغ 

کح زاس  یتسه  حول  زا  نم  زیمآ  گنن  مان  **** کلف يا  ار  دوخ  ناج  مدادن  نوچ  شقارف  رد 

کی هب  کی  ار  ناقشاع  ناس  کی  كاخ  اب  یتخاس  **** سایق يدرک  نم  رگ ز  ار  نارگید  قشع  رای 

کلم دشاب  رگا  ندنکفا  شتآ  رد  شدیاب  **** تخوسن اپ  ات  رس  یعمش و  هناورپ  دش  هکره 

كاله متشگیم  هصغ  زا  ارم  یتشک  یمن  رگ  **** كاچ هنیس  يدرک  هزمغ  ریت  هب  ار  یقلخ  هک  يد 

كامس ات  مهآ  دود  دش  کمس  ات  ممشچ  بآ  **** شود وت  رجه  زک  دنلاح  دهاش  یهام  هام و 

كاپ ناج  نارازه  تکاپ  نماد  يادف  يا  **** كاچ هماج  دمآ  دوخ  نادیهش  كاخ  رس  رب 

كاخ هب  تزارفارس  ورس  �هیاس  دتفین  ات  **** نیمز يور  دوشرپ  مگشا  ياهلگ  زا  مهاوخ 

كاله ردنا  فطل  هاگ  منامداش  تروج  تقو  **** تکزان جازم  رد  ریغت  منیب  یم  هک  سب 

كادف یحور  شمتفگن  اج  زا  نک  رب  لد  سپ  تفگ  **** كذا یبلق  شمتفگ  نم  زا  دیسر  لد  لاح 

كاب هچ  يرادرب  رابدص  مرس  نت  زا  عمش  وچ  رگ  **** نم ناج  غارچ  تغیت  وت  رپ  زا  تسا  نشور 

رس ز **** ناس هلال  درآرب  تغاد  اب  هک  يزور  مشتحم 
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كاچ كاچ  بیج  هب  شسانشب  كاخ  بیج 

كاچ هدرک  ناج  هماج  نم  رجنخ و  هدیشک  وا  هرامش 377 : لزغ 

كاله وا  يارب  نم  تسنم و  لتق  وایار  **** كاچ هدرک  ناج  هماج  نم  رجنخ و  هدیشک  وا 

كاخ بآ و  جازتما  وترپ ز  دیشروخ  شتآ  **** تسا هدرک  ادیپ  هک  عناص  نآ  ناریح  مخر  ناز 

كادف یحور  شمتفگ  یتفگ  هچ  مدینشن  تفگ  **** نم ناج  تیادف  متفگ  مجع  هام  نآ  هب  يد 

كات ریز  رد  نم  كاخ  رای و  تسد  زا  نم  لتق  **** تسه هک  مدازآ  ربق  باذع  گرم و  مغ  زا 

كانمشخ ریش  يوخ  اجنآ  دنراد  ناوهآ  **** یلد كزان  زک  نسح  تشد  تسا  یتشد  بجعلاوب 

كامسرب ار  کمس  نم  گشا  نافوط  دنز  یم  **** ارم درآ  یم  هیرگ  رد  مغ  يایرد  شبنج 

كاب سرت و  یب  یلد  رفاک  زا  دح  یب  یعبط  هریخ  **** وت لثم  مدیدن  مدیدرگ  دنچره  مشتحم 

كاله وا  قارف  رد  ار  دوخ  میزاس  یم  هک  ام  هرامش 378 : لزغ 

كاله وا  يارب  زا  می  ناج  هب  وا  يافو  زا  **** كاله وا  قارف  رد  ار  دوخ  میزاس  یم  هک  ام 

كاله وا  يامن  انغتسا  فطل  يارب  زا  **** ریغ سکع  نم  رب  انغتسا و  گنر  رد  وا  فطل 

كاله وا  يابق  یگنت  گشر  زا  موش  یم  **** ما هدرک  روصت  رب  رد  شندروآ  گنت  هک  نم 

كاله وا  ياسگشم  فلز  ياهشبنج  رهب  **** میبات یب  زا  هک  مریم  یم  داب  دبنجب  رگ 

كاله وا  يافج  زا  مدرگ  هک  يزور  نآ  زا  شیپ  **** هدب وا  يافو  زا  مماک  زور  کی  کلف  يا 

كاله وا  ياشگ  كوان  سگرن  بارطضا  **** مدزاس یم  نامک  رد  كوان  هزمغ  ات  دهن  یم 

كاله وا  ياج  هب  دش  دهاوخ  کشر  زا  یعدم  **** مشتحم ناناج  تسد  زا  دروخ  هک  یهاوخلد  مخز 

كزان رکشین  وچمه  تدق  يا  هرامش 379 : لزغ 

كزان رس  هب  ات  ياپ  زا  تنت  **** كزان رکشین  وچمه  تدق  يا 

كزان رب  میس  وت  ياج  همه  **** ابیز دق  رس و  وت  وضع  وچمه 
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كزان رجش  تدق  نوچ  دهدن  **** تایح بآ  هب  مرا  نیمز  زا 

كزان رتشیب  هک  سب  زا  شدوب  **** ناج گر  تا  همشرک  دز  ربخ  یب 

كزان رتشیب  وت  ياپ  فک  **** نامادنا كزان  يور  زا  تسه 

كزان رگیدکی  هب  تردق  تسد  **** تیوربا ياهقاط  شوخ  هتسب 

كزان ردق  نآ  شیوخ  يدب  رگ  **** یلیل یتخادگ  نونجم  ناج 

كزان رمک  نارگ  شمیس  هوک  **** هداتفا هک  سب  رازآ  دراد 

كزان رسپ  نآ  يوخ  نوچ  يوخ  **** مدآ ینب  رد  تسین  مشتحم 

کیدزن نارجه  ترجه  دش  هک  ربص  يا  هدژم  هرامش 380 : لزغ 

کیدزن ناعنک  هب  تشگ  افو  رصم  فسوی  **** کیدزن نارجه  ترجه  دش  هک  ربص  يا  هدژم 

کیدزن نامرح  یمورحم  تقرف و  يرود  **** تشگ دش و  يرود  تقرف  ربخ  زا  نیمغ  مغ 

کیدزن نامیلس  هاگرد  هب  روم  هر  دش  **** هاتوک رد  نآ  زا  نم  دعب  هتشررس  تشگ 

کیدزن نامرد  هب  تشگ  نیشن  كاخ  نیا  درد  **** لوزن دنچ  هلحرم  کلف  یسیع ز  درک 

کیدزن ناطلس  هگ  تهزن  هب  شیورد  يوک  **** دش هبترم  کی  هک  عضو  نیزا  دیآ  ریخ  يوب 

کیدزن ناناج  هب  تخاس  ناج  نهاریپ  كاچ  **** ارم قوش  زا  نهریپ  نمس  ورس  نآ  برق 

کیدزن ناناج  هب  تشگ  بلط  هار  ایلاح  **** مامت رجه  هر  عطق  دشن  هچرگ  مشتحم 

فرح گ

گنر ناوغرا  یم  زا  وت  يور  يا  هرامش 381 : لزغ 

گنر ناوغرا  تنمس ز  دراد  **** گنر ناوغرا  یم  زا  وت  يور  يا 

گنز رد  باتفآ  �هنییآ  **** دیامن یم  وت  طخ  رود  رد 

گنروا هالک و  یب  ورسخ  دص  **** نونجم نوچمه  وت  �هلسلس  رد 
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گنت مشک  تربرد  هک  باوخ  رد  **** اما راچد  تموش  مهاوخ 

گنج تروص  حلص و  تیفیک  **** تسادیپ وت  نف  رپ  �هزمغ  زا 

گنرین رازه  یگنر  ره  رد  **** تسمشچ ود  نآ  رد  نوسفگن  ردص 

گنسن وچ  تخس  موم و  وچ  تسا  مرن  **** رهم طلغ  يا  يراد  وت  هک  لد  نیا 

گنهآ بش  ریاط  ندیلان  **** فلز نآ  رد  مدنا  ونشیم  لد 

گنچ دنز  تتمصع  نماد  رد  **** يراخ هک  ورم  یهرب  لگ  يا 

گنسرف رازه  وزا  يزیرگب  **** یئایب رگا  ریغ  هب  هظحل  کی 

گنل مشتحم  رذع  وچ  تسیرذع  **** تیوک منداتف ز  ياپ  رد 

فرح ل

لد رد  متشاد  وت  زا  دیمادص  هرامش 382 : لزغ 

لصاح دشن  یکی  دص  زا  هک  هد  **** لد رد  متشاد  وت  زا  دیمادص 

لکشم تیاکح  نآ  نتفگ  **** رایسب تیاکش  لگ  يا  مراد 

لفحم ره  غارچ  تیور  هام  **** سلجم ره  غورف  تنسح  عمش 

لقعیال تسم  وت  شوخرس  همه  **** یبوخ رغاس  نایور ز  هلال 

لد نیگنس  یشک و  قشاع  خوش و  **** اورپ یب  یشک و  رجنخ  تسم و 

لجعتسم رمع  وت  لیفط  يا  **** لیجعت ینکیم  هچ  مکاله  رد 

لمسب ینک  مدوخ  تسد  هب  ات  **** میلست رس  مهن  تیاپ  شیپ 

لفاغ وشم  دوخ  ناریسا  زو  **** نمیا شابم  دوخ  نابیقر  زا 

لیام ناج  رازه  تدق  هب  يو  **** دنب رد  لد  رازه  تفلز  هب  يا 

لسگ رهم  افو و  یب  نامه  وت  **** افو رهم و  هب  ناج  داد  مشتحم 
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لد بارحم  تیوربا  ناج  �هلبق  تلامج  يا  هرامش 383 : لزغ 

لد بابرا  رب  هدجس  دص  دش  ضرف  يدمآ و  **** لد بارحم  تیوربا  ناج  �هلبق  تلامج  يا 

لد بات  وک  یلو  نوریب  يربیم  نارجه  بات  **** ناج کیراب  �هتشر  زا  راظتنا  نیدنچ  دعب 

لد بابسا  شکشیپ  مسر  هب  مزیر  تهر  رد  **** شوه ربص و  نید و  لقع و  زا  ناج  نامهم  يوش  رگ 

لد بانوخ  رد  رایسب  هلاگ  رپ  رگج  زا  **** ما هدرورپ  تهر  رد  مشاپ  لعل  ناگژم  ات ز 

لد باوخ  رد  ای  رابکی  آرد  نم  باوخ  هب  ای  **** مغ دنب  رد  درب  ناج  ات  یکی  ترامیب  ود  زا 

لد باب  ردنا  یئامرف  یم  هچ  ناج  تیادف  يا  **** نم يدرک ز  بلط  ناج  مدیشک  تشیپ  لد  شقن 

لد بالرطسا  رد  تلود  بکوک  عافترا  **** رود منیب ز  یم  هک  ایوگ  ینکیم  مدنلب  رس 

لد باوصتسا  هب  رخآ  تشگ  وت  هار  کلاس  **** باوص هار  ناهج  رد  يرمع  تسج  یم  مشتحم 

لد رتوبک  هدنناپط  زاب  دیسر  هرامش 384 : لزغ 

لد رگنل  ربص  نیکمت ز  �هدننک  کبس  **** لد رتوبک  هدنناپط  زاب  دیسر 

لد روشک  هاشداپ  ملع  نایع  دش  هک  **** هاگن ربص  ياول  دراد  هک  تساجک  درخ 

لد رگشل  موجه  زا  نیمز  تسا  شبنج  هب  **** وا یلاوح  رد  هک  يراوس  هاش  دیسر 

لد رکیپ  تفرگ  ندیپط  وچ  شندید  ز  **** داتف هزرل  هب  منت  یناهن  دروخ  گنس  وچ 

لد رخسم  دش  رابکی  هب  قشع  کلم  وچ  **** مغ تبون  دنتفوک  ورف  طاشن  یپ 

لد ربارب  دص  تسوا  �هتفیرف  ناج  هک  **** ندرک ناج  ظفح  رهب  میبلط  هر  هچ  وزا 

لد رد  رب  هاپس  نوچ  مغ  ورسخ  دیشک  **** تساخرب نامالا  زاوآ  مشتحم  ناج  ز 

لد رد  رب  هقلح  وچ  تدارا  تسد  هب  يدز  هرامش 385 : لزغ 

لد روصم  �هناخ  نیبب  آرد و  رد  ز  **** لد رد  رب  هقلح  وچ  تدارا  تسد  هب  يدز 

لد رودم  �هناخ  دنک  وت  زا  رونم  **** نودرگ رب  هک  یهگرخ  هم  تسوزرآ  رد 
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لد رقحم  �هناخ  دش  وت  لوزن  ببس  **** تسود تولخ  عبط  لیم  زا  هک  تفکش  ملد 

لد رد  دنز  یم  تسفطل و  رس  رب  رای  هک  **** اشگب مشتحم  کیبلب  دیما  بل 

لد يارسنامهم  هب  فطل  یهن ز  اپ  رگ  هرامش 386 : لزغ 

لد ياج  هچ  مرآ  شکشیپ  هب  ناج  وت  شیپ  **** لد يارسنامهم  هب  فطل  یهن ز  اپ  رگ 

لد يایربک  مرح  رب  هداشگ  اهرد  **** مشچ ياه  هفرغ  زا  تندرک  راذگ  رهب 

لد يانب  تبحم  رهم و  كاخ  بآ و  زا  **** داهن نابرهمان  وت  رهب  عنص  يانب 

لد يارو  یئاج  وت  يارب  زا  دش  ادیپ  **** ریغ یهت ز  ممشچ  �هناخراگن  دش  ات 

لد يازف  تهزن  هناخ  تسوت  صوصخم  **** ناتب نینزان  زا  هک  زان  شیع و  هب  نیشنب 

لد يارس  تولخ  هباتک  ار  وت  فصو  **** مشتحم هدرک  نایتولخ  رکذ  رهب  زا 

لکشم نم  راک  قشع  رد  هتشگ  هرامش 387 : لزغ 

لکشم نتسیز  ناسآ و  ندرم  **** لکشم نم  راک  قشع  رد  هتشگ 

لکشم نم  طالتخا  نامز  نیا  **** قوشعم اب  تسین  هکنآ  رت  هفرط 

لکشم نخس  بل  شون  نآ  هب  هن  **** راوشد هگن  ور  هام  نآ  هب  هن 

لکشم نکش  رپ  فلز  نآ  رس  **** خاتسگ دوخ  يوس  هب  ندیشک  هن 

لکشم نقذ  نآ  هب  يزابتسد  **** اه یتسد  زارد  يور  هن ز 

لکشم نبل  ندروخ  نابل  ناز  **** ار میوزرآ  لفط  بل  هن 

لکشم نمس  نمرخ  تراغ  **** اما تسا  رسیم  لگ  ندیچ 

لکشم نهد  نآ  هب  ندرب  هار  **** تسه هک  ماک  هب  مروخیم  مک  هسوب 

لکشم نهریپ  يوس  نآ  زا  کیل  **** ناسآ یکدنا  تسا  يرابتسد 

لکشم نت  هب  نت  گنت  تبحص  **** تسار رکیپ  ود  هگ  باوخ  یکی  رگ 
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لکشم نمچ  نیرد  ندیچ  هویم  **** تسه هک  هلال  نیچ و  هب  لگ  مشتحم 

لیبسلس رب  طخ  رضخ  لکوم  ار  تناهد  يا  هرامش 388 : لزغ 

لیبس نک  نارجه  نایاسآ  خزود  رب  يا  هحشر  **** لیبسلس رب  طخ  رضخ  لکوم  ار  تناهد  يا 

لیلخ راک  رد  درک  یم  للخ  نارجه  شتآ  ز  **** رارش کی  يدوب  دورمن  شتآ  ياج  هب  رگ 

لین تشگنا  دیشک  نوچ  اخیلز  رب  فسوی  قشع  **** نآ عفر  دیان  تسد  زا  ار  لین  دور  بآ 

لیخ هب  دوخ  لیخ  هب  تبسن  یلو  یتقو  متاح  **** ناقشاع زا  ریغ  کیل  ار  یملاع  یشخب  ماک 

لیتق رب  لتاق  مشچ  رشحم  تشد  ردنا  دتفاک  **** نآ تستقونوچ  تقوشوخ  ناقشاع  لتق  هب  يا 

لیئربج لاب  دندنب  ورب  رگ  نکمم  تسین  **** وا درگ  وا  تردق  غرم  زاورپ  مشتحم 

فرح م

من دشکن  مگشرس  نودرگ ز  �هدرپ  رگ  هرامش 389 : لزغ 

مدکی هب  هآ  هقعاص  زا  شمزوسیم  **** من دشکن  مگشرس  نودرگ ز  �هدرپ  رگ 

مک دوشن  یئوم  رس  نم  لد  ترهم ز  **** خوش يا  نم  يوم  نوچ  نت  زا  ینف  رس  رگ 

ملاع ود  هب  مشورف  وت  يوم  رس  کی  رگ  **** داب هیس  يور  ناهج  ناهج  ود  رد  ماوت  يوم  نوچ 

مدامد هآ  زا  منز  شتآ  کلف  هن  رد  **** ددرگن ریگ  ولگ  هیرگ  ممد  هب  مد  رگ 

مشچ ياج  هب  نیشنب  وش و  لد  غارچ  مد  کی  **** مشچ يارس  نامهم  وت  نیشنلد  ياج  يا 

مریم یم  راز  تیوزرآ  رد  نم  يرود ز  رگا  هرامش 390 : لزغ 

مریمیم رادید  تذل  زا  ینم  شیپ  رگو  **** مریم یم  راز  تیوزرآ  رد  نم  يرود ز  رگا 

مریم یم  راهنز  یب  درد  نیز  نم  هک  نک  يراذگ  **** بشما راهنیز  نم  رس  رب  مراز  رجه  درد  ز 

مریم یم  رایسب  ترسح  اب  تندیدان  زا  هک  **** اناج ملد  زا  نک  نورب  ترسح  کی  نیب و  میوسب 

ما هتخادرپ  همه  زا  لد  يرود  �هناخ  هرامش 391 : لزغ 
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ما هتخاس  يا  هدکتدحو  وت  رهب  نارادناو  **** ما هتخادرپ  همه  زا  لد  يرود  �هناخ 

ما هتخادرپ  وت  رهب  زا  لد  گنت  نم  هک  **** تسین یئاج  نیزا  هب  سنرقم  فقس  نیا  ریز 

ما هتخارفا  شو  �هلعش  تیمدمه  زا  رس  ات  **** شوج هب  دود  یب  شتآ  مبرط ز  گید  تسه 

ما هتخادنا  وت  رهب  زا  نم  هک  یحرص  حرط  **** اضف گنت  نیا  تحاس  رد  هتخادنین  سک 

ما هتخاس  ناد  هب  گنتلد  نم  تعانق  زک  **** ناهج تسیئاضف  گنت  درخ  دزن  مشتحم 

ما هتسشن  یهار  رس  رب  لاوس  رپ  بل  هرامش 392 : لزغ 

ما هتسشن  یهام  هدعو  هب  مین  لئاس  **** ما هتسشن  یهار  رس  رب  لاوس  رپ  بل 

ما هتسشن  یهاگ  هتساخ  �هلعش  وچ  یهاگ  **** بارطضا شود  ما  هتشاد  هک  سب  عمش  ناز 

ما هتسشن  یهایگ  وچ  یلگ  �هتسد  اب  **** بش زور و  هک  ممشچ  نماد و  دمد ز  یم  لگ 

ما هتسشن  یهاگن  نیمک  رد  هتسویپ  **** وا تافتلا  رید  يوهآ  راودایص ز 

ما هتسشن  یهایس  �هناخ  هچ  يولهپ  رد  **** نیبب دوخ  دود  زا  هیس  ار  هنیس  تخاس  لد 

ما هتسشن  یهام  هدعو  هب  نم  هک  یلاس  **** مشتحم تسا  تشذگ  هک  نیب  بیرف  زور 

متشاد شزاس  هوشع  مشچ  هب  بشما  مشچ  هک  سب  هرامش 393 : لزغ 

متشاد شزاب  ریغ  يوسب  ندرک  هگن  زا  **** متشاد شزاس  هوشع  مشچ  هب  بشما  مشچ  هک  سب 

متشاد شزاون  مدرم  �هزمغ  ساپ  هک  سب  **** دروخن وا  نامک  زا  لفاغت  ریت  زج  ریغ 

متشاد شزان  مین  مشچ  هب  یمشچ  هشوگ  **** بیقر يوس  درگنن  يزان  مین  دصق  هب  ات 

متشاد شزارتحا  ماقم  رد  نابیقر  اب  **** ناهن تاراشا  زک  سب  نایع  نم  زار  تشگ 

متشاد شزاین  یب  مه  نم  ریغ  زاین  زا  **** ناشوهم رگید  زان  زا  مینغتسم  وا  تشاد 

متشاد شزاب  قوش  دنمک  ياهششک  زا  **** راوسهش نآ  تشذگ  یم  نازات  هک  نیب  مقشع  روز 

متشاد شزارد  فلز  زا  ریجنز  رد  تسد  **** نم دوب و  يزاب  تسد  رد  مشتحم  شلایخ  اب 
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متشگ ادیپ  هک  هاگره  وت  يوک  رس  رب  هرامش 394 : لزغ 

متشگ اوسر  دمآ  ناغف  هب  تیوک  گس  **** متشگ ادیپ  هک  هاگره  وت  يوک  رس  رب 

متشگ ایوگ  وت و  يور  �هنیئآ  مدید  **** تشادن راتفگ  توق  ما  هقطان  یطوط 

متشگ احیسم  رضخ و  یپ  يرمع ز  هزره  **** دوب وت  شخب  ناج  بل  زبس و  طخ  اب  ناج  ماک 

متشگ ایند  رس  ات  رس  مدرک و  رس  اپ ز  **** ابص وچ  متفرگ  وت  ماقم  هب  یپ  مرب  نوچ 

متشگ ادیپ  وت  نارود  هب  هناورپ  وچ  هک  **** یئوخ ردنمس  غرم  ناتب  عمش  يا  منم 

متشگ ادیش  وت  يور  هم  هدیدان  هک  نم  **** روح تریغ  يا  مروآ  نوچ  وت  رادید  بات 

متشگ امیپ  هیداب  نم  شحواب  هک  سب  **** تشگ یشحو  نم  تفلا  هر  دومیپ  هکره 

متشگ اراد  تمشحو  مج  هاج  رکنم  **** متسناد انف  رقف و  شور  ات  مشتحم 

متشگرب هراب  کی  نید  لقع و  زا  ارچ  ادیش  نم  هرامش 395 : لزغ 

متشگ رمس  یئاوسر  هب  مدروآرب  رس  يدنر  هب  **** متشگرب هراب  کی  نید  لقع و  زا  ارچ  ادیش  نم 

متشگ رد  هب  رد  لد  یموش  زا  مدش  یخوش  گس  **** رخآ کیل  هبعک  درگ  هب  متشگ  یمن  انغتسا  ز 

متشگ رس  هب  لصاح  یب  وت  يوک  رس  رب  يرمع  هک  **** نآ مرج  هب  نت  زا  دنکف  دیاب  یم  يوگ  نوچ  مرس 

متشگ رت  هراچیب  �هراچ  متسج  وت  زا  دنچره  هک  **** نتسج لد  درد  ياود  هاوخ  رگد  رادلد  ز 

متشگرب زین  مه  نآ  زا  درب  منید  وت  قشع  رگو  **** نادند وزا  مدنکرب  درب  مناج  وت  لعل  رگا 

متشگ رگد  نایور  بوخ  لامج  زا  رازیب  هک  **** يدومرف رازآ  ارم  نادنچدوخ  نسح  روز  هب 

متشگ رذگهر  كاخ  هب  ناس  کی  تسهآرپ  زا  هک  **** یلوا مشک  تقشع  هر  زا  اپ  مشتحم  نوچ  رگا 

متفر وت  دادیب  رجه ز  رد  هب  نم  نوچ  هرامش 396 : لزغ 

متفر وت  دای  زا  هک  تشاد  مهگن  نادنچ  **** متفر وت  دادیب  رجه ز  رد  هب  نم  نوچ 

متفر وت  داشمش  �هولج  ورگ  رد  لد  **** غاب نیزا  هدرخ  متس  گنس  �هتخاف  نوچ 
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متفر وت  دایص  �هزمغ  هگ  دیص  زا  **** یبیرغ مخز  اب  هک  لابند  باتشب ز 

متفر وت  دادما  هب  هن  مه  لجا  یعس  زا  **** ایند هک ز  مکاله  قالطا  نکم  سکرب 

متفر وت  دادیب  هب  دابآ  متس  نیز  ات  **** رشح هگ  تافاکم  يوس  نفک  هدیشوپ 

متفر وت  داهرف  رس  رد  نم  هک  تفگ  یم  **** نیریش هب  هتسهآ  دش و  یم  ناهج  ورسخ ز 

متفر وت  دایرف  هلان و  زا  لعفنم  نم  **** یتسشن هک  سب  زا  مشتحم  شرد  هب  نالان 

متفر مدیزگ و  رفس  نایرگ  وت  يوک  كاخ  ز  هرامش 397 : لزغ 

متفرو مدیشک  نوخ  باقرغ  هب  تخر  هیرگ  ز  **** متفر مدیزگ و  رفس  نایرگ  وت  يوک  كاخ  ز 

متفر مدیچ و  وت  زا  هک  ترسح  لگ  نآ  بالگ  **** هدید �هشیش  ود  زا  تخیر  نیمز  هب  مدق 

متفر مدرب و  ناج  دنویپ  لد و  هقالع  **** نابیقر هب  رب  داد  هک  تزیخ  هقرفت  لخن  ز 

متفر مدیلخ و  نتشیوخ  رگج  رد  راخ  وچ  **** نم هلهاسم  زا  تلصو  لگ  دیچ  ریغ  وچ 

متفر مدیرد و  رب  هدرپ  نآ  نماد  ساپ  ز  **** لمحت تفر  وچ  دح  مربص ز  هدرپ  نورد 

متفر مدید و  شیوخ  تخب  �هنیآ  رد  هیس  **** اهیرگن تبقاع  تدهع ز  هب  دیما  خر 

متفر مدینش و  نیزگ  تلزع  لد  تحیصن  **** مدرکن راک  دنسپ  تبحص  �هدید  دنپ  هب 

متفر مدیمر و  سوه  دص  اب  وت  وچ  یئوهآ  زک  **** وهآ هدیمر ز  گس  سپ  نیزا  نک  بقل  ارم 

متفر مدیسر و  نیب  شیپ  مشتحم  حرش  هب  **** يدیما دیون  سپ  دماین ز  وچ  ار  بیکش 

مداد لد  کلم  تلایخ  ناطلس  هب  یتفر  نوچ  وت  هرامش 398 : لزغ 

مدای زا  تفر  یهاوخن  یتفر  رگا  مشچ  زا  ضرغ  **** مداد لد  کلم  تلایخ  ناطلس  هب  یتفر  نوچ  وت 

مدایص ماد  رد  مور  یم  اجره  هک  مدیص  نآ  نم  **** يدرک اهر  مدیقاب  هک  يدیق  یب  دایص  نآ  وت 

مدابرب هداد  نارود  وت  رجه  رصرص  زک  نادب  **** ددرگ ترس  درگ  دیآ و  يرابغ  يزور  رگا 

مدازآ ورس  نآ  ترسح  اپ  زا  تسا  دنکفا  هک  **** نادیم دنزرپ  یحور  غرم  تورس  درگ  رب  رگو 
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مداشان ناج  نت  رس  رب  دراد  هحون  اجنآ  هک  **** رذگب متبرترب  یشسرپ  دصق  هب  یئآزاب  وچ 

مدایرف هلان  زا  رت  هتسهآ  تسه  هک  مراز  نانچ  **** اما تسا  هلان  رد  لد  رامیب و  نم  مدایرف  هب 

مداز یمدآ  رخآ  مراد  ناج  متسین  نهآ  ز  **** نم رب  يرپ  نآ  قارف  راب  کلف  يا  دنچ  یهن 

مداهرف زورما  مدوب و  ورسخ  زورید  نم  هک  **** مدمه يا  هیکترپ  نابل  نیریش  نیا  لصو  رب  نکم 

داینب مشتحم  مداهن 
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مداینب دنک  دهاوخ  ربص  دمآ  دهاوخ  وا  ات  هک  **** متسناد هچ  اما  ربص 

مداتفا مارخ  کبک  یکی  لابند  هب  يد  هرامش 399 : لزغ 

مداتفا ماد  هب  ارحص و  هب  رهش  زا  متفر  **** مداتفا مارخ  کبک  یکی  لابند  هب  يد 

مداتفا ماج  هس  ود  کی  زا  شک  هجل  نم  هک  **** دوب یشوهیب  يوراد  همه  هداب  نیا  رگم 

مداتفا مایق  تمایق ز  حبص  مد  ات  **** نآ �هراظن  هک ز  تماق  هچ  دوب و  دق  هچ  نآ 

مداتفا مالک  زرط  نآ  زا  یئایوگ  هک ز  **** دش هچ  هک  میوگب  لاوحا  رگم  تراشا  هب 

مداتفا مادک  میوگچ ز  هداتفا  نم  **** داتفن يراک  هک  هزمغ  نآ  دزن  یمخز  چیه 

مداتفا ماقم  هفرط  نیا  هب  هآ  اجک  زا  **** روضح يوک  رس  نامیقم  مدوب ز  هک  نم 

مداتفا ماف  �هیلاغ  هلسلس  نیرد  نوچ  **** دینش شاف  سک  همه  منونج  يوب  مشتحم 

مدروخ هتفهن  تهگن  مخز  هرامش 400 : لزغ 

مدرم هک  رگد  یهگن  ناهنپ  **** مدروخ هتفهن  تهگن  مخز 

مدرپس نامز  نیا  وت  هب  ار  دوخ  **** دمآ یتسم  نامز  لقع و  دش 

مدرب وت  شزاون  هب  یهار  **** ناهنپ وچ  يدز  مهگن  ریت 

مدرشف یم  هیرگ  هگ  نماد  **** شود رگا  باضخ  مبل  تشگ  یم 

مدروخ هک  یتبرض  وت  تسد  زا  **** دوب رت  هدنشک  لجا  مخز  زا 

مدرمش یم  هراتس  حبص  ات  **** تخوس یم  غاد  هک  یبش  وت  یب  لد 

مدرد فیرح  نم  هک  وت  زا  فاص  **** مزب نیا  رد  مشتحم  مد  مه  يا 

مدرک نتخ  نیچ  تبسن  تفلز  هب  ینیب  جک  ز  هرامش 401 : لزغ 

مدرک نم  هچ  نآ  دوب  اطخ  مدید  نم  هچ  نآ  دوب  طلغ  **** مدرک نتخ  نیچ  تبسن  تفلز  هب  ینیب  جک  ز 

مدرک نطو  كرت  ارچ  یئوخدب  وت  نوچ  رهب  هک  **** دراد نآ  ياج  مریمب  تبرغ  تنحم  زا  رگا 
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مدرک نفک  رطع  ار  رهمدب  نآ  ياپ  كاخ  هک  **** دوبن بجع  دیان  افو  يوب  متبرت  زا  رگا 

مدرکن دب  نیمیس  نآ  نادرگرس  هچ  زا  ار  دوخ  هک  **** مدرگ یم  كاخ  رب  مطلغ و  یم  رس  هب  مغ  زا  يوگ  وچ 

مدرک نکهوک  راک  شیپ و  زا  مغ  هوک  متفرگ  **** وا يارب  زا  يرمع  هک  نآ  تشک  ما  هصغ  روز  هب 

مدرک نکش  نامیپ  لد  نیگنس  نآ  كرت  دوخ  نم  هک  **** وا اب  مشتحم  نک  رس  هب  يراد  یلد  رگ  نونکاوت 

مدرک یم  رایغا  هنامصخ  نآ  زا  ثحب  سلجم  هب  هرامش 402 : لزغ 

مدرک یم  رای  يادا  زا  مهف  يراد  بناج  هک  **** مدرک یم  رایغا  هنامصخ  نآ  زا  ثحب  سلجم  هب 

مدرک یم  راک  شناهن  تاراشا  میلعت  هب  **** یپ رد  یپ  هک  دش  لکشم  راک  نافیرح  اب  متخب  ز 

مدرک یم  رادید  �هراظن  ربخ  یب  لد  زا  نم  **** وا اب  تروشم  رد  لد  رایغا و  اب  ثحب  رد  نابز 

مدرک یم  راسخر  نآ  لوغشم  نایم  رد  ار  رظن  **** شنانیشنولهپ اب  مزب  ردنا  متفگ  یم  نخس 

مدرک یم  رایسب  ششوک  نتفر  دوز  رهب  هک  **** سلجم رد  دوب  ثعاب  شود  مصاخ  مزب  دیون 

مدرک یم  رایغا  اب  ریس  بشما  هدرک  مگ  یپ  هک  **** وا اب  میدرگبش  يرادیب  رد  دوب  یبیقر 

مدرک یم  راهظا  شیفطل  یب  زا  یفرح  کی  رهب  **** دوخ اب  وا  فطل  نافیرح  زا  نوچ  متساوخ  یم  ناهن 

مدرک یم  راد  لد  اب  زین  یئوگتفگ  رهاظ  هب  **** ینیب تحلصم  زا  یعدم  اب  لدج  ياشفا  رد 

مدرک یم  رادقم  نیا  تارج  یک  نانمشد  نایم  **** نم نابز  مه  بشما  تسود  رگ  مشتحم  دش  یمن 

مدرک یم  رایسب  يزیمآ  گنر  شود  شمزب  هب  هرامش 403 : لزغ 

مدرک یم  راکنا  نم  یتسم و  یم و  زا  تفگ  یم  هک  **** مدرک یم  رایسب  يزیمآ  گنر  شود  شمزب  هب 

مدرک یم  رافغتسا  نم  درک و  یم  قشع  رکذ  هک  **** مد نآ  شا  هزمغ  شیپ  هب  رس  مدنام  هناراک  هنگ 

مدرک یم  راهظا  نینچ  دوخ  ناهن  قشع  وا  هب  **** لفاغ یعدم  دش  یمن  ات  شیوس  هب  مدید  یمن 

مدرک یم  راکرپ  نآ  هب  نوچ  یقوش  ضرعامیا  هب  **** نم باوج  ردنا  رحس  درک  یم  وگ  زمر  مشچ  هب 

مدرک یم  رای  ناشن  رطاخ  وزا  ندرک  رذح  **** مدید یم  ریغ  يوس  هب  نم  يوس  دیدیم  وا  وچ 

یناشاک مشتحم  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 824زکرم  هحفص 296 

http://www.ghaemiyeh.com


مدرک یم  رارسا  فقاو  ار  ناد  هتکن  فیرح  **** دوخ ثیدح  متفگ  یم  قشع  رد  يرگید  مان  هب 

مدرک یم  رایغا  ندید  زا  دعب  هدید  شیوس  هک  **** یضار نم  يزاب  رظن  زا  رای  مشتحم  بشما  دش 

مدرگ ترد  درگ  رب  یک  ات  ناتب  عمش  يا  هرامش 404 : لزغ 

مدرگ ترس  درگ  ات  نک  مشیوخ  �هناورپ  **** مدرگ ترد  درگ  رب  یک  ات  ناتب  عمش  يا 

مدرگ ترمث  درگ  رود  زک  مین  خاتسگ  **** نادنخ سب  هویمرپ و  تلخن  زا  همه  تسد 

مدرگ ترتقاتشم  يزاس  مرتمورحم  **** دوخ لصو  دنچره ز  یقاس  وت  هنشت و  نم 

مدرگ ترکش  درگ  ترسح  زا  رتشیب  نم  **** دنار سگم  دنچ  ره  تناتسرکش  زا  زان 

مدرگ ترظن  زا  رود  يزور  رگا  منام  نوچ  **** ناج زا  مرظن  عطق  تسکیدزن  مکیدزن و 

مدرگ ترذگ  كاخ  ینار  مرظن  زا  رو  **** مشاب تمرح  شرف  یناوخ  ممرک  زا  رگ 

مدرگ ترمک  درگ  هردص  نابز  ریز  رد  **** يدنبرمک زان  زا  هگره  نایم  يوم  رب 

مدرگ ترپس  دوخ  مه  كوان  منکف  دوخ  مه  **** اهبش اعد  تسش  زا  تمحر  یب  لد  يوس 

مدرگ ترد  درگ  نوچ  راد  ملاوئس  هب  یشوگ  **** رخآ ممشتحم  نم  رورپادگ  هاش  يا 

مدرگ وت  هاوخ  رذع  وچ  یهاگن  مین  يارب  هرامش 405 : لزغ 

مدرگ وت  هاگن  رس  درگ  هب  راب  رازه  **** مدرگ وت  هاوخ  رذع  وچ  یهاگن  مین  يارب 

مدرگ وت  هاگ  هاگ  ياه  هگن  همشرک  رپ  ز  **** یگندخ ناشن  ات  هتشک  موش  راظتنا  ز 

مدرگ وت  هاوگ  نم  هک  هن  نارگد  ندرگ  هب  **** دوخ هنگ  كاله  نم  زا  شیپ  مغیت و  هب  نزب 

مدرگ وت  هاگراکش  درگب  لاس  رازه  **** وت زا  مروخ  يراکش  يزور  هک  دیما  نیا  هب 

مدرگ وت  هاپس  نارگ  نسح  �هنتف  ریسا  **** یناهج �همشرک  یتسد  کبس  يدز ز  مه  هب 

مدرگ وت  هانگ  شک  تبوقعر  رشح  زور  هب  **** نم نامه  هک  هنگ  زا  شیدنیم  ارم و  شکب 

مدرگ وت  هام  وچ  خر  زا  ناتس  ماک  هدید  هب  **** بشکی هک  دارم  نیا  دمانرب  دمآرب و  یهم 
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مدرگ وت  هایگ  نیربنع  زا  یتهکن  مین  هب  **** عناق هک  لصو  غاب  سب ز  نیا  مشتحم  هچ  ارم 

مدش نامگ  بلاغ  وت  نیک  هب  نوچ  مزب  رد  هرامش 406 : لزغ 

مدش نارکرب  دوخ  مداهن و  نایم  رد  ناج  **** مدش نامگ  بلاغ  وت  نیک  هب  نوچ  مزب  رد 

مدش نابساپ  نورب  ار ز  وت  لفحم  نم  **** تفای وچ  نامرحمان  هب  رارق  نورد  ساپ 

مدش نایئاشامت  متشاذگ ز  تبحص  **** تسا رتهب  رود  زا  تخر  ندید  هک  مدید 

مدش ناهن  فطل  رهاظ و  تافتلا  زا  **** بیصن یب  هک  مبیصن  لصو  ناوخ  دش ز  نیا 

مدش ناتسآ  گس  هب  نورب  رد  زاس  مد  **** نورد رد  دیناشف  وچ  نیتسآ  میور  رب 

مدش نابز  هتوک  وت  دنپ  نم ز  هک  نکیل  **** ناوتیم هچ  نآ  نورب  داب  زا  رد  ترمع 

مدش نامز  نیا  رانک  هب  مدش  یمن  زگره  **** ترد زا  يراوخدص  هب  هچرگا  مشتحم  نوچ 

مدمآ نورد  هب  نوچ  ترد  زا  اعد  رهب  هرامش 407 : لزغ 

مدمآ نورب  لال  دنامن  مقطن  توق  **** مدمآ نورد  هب  نوچ  ترد  زا  اعد  رهب 

مدمآ نوسف  هب  نم  دوب  هتسب  نورد  رد ز  **** نورب زا  دناوخ  وت  يوس  زان  هب  مزاب  وچ  قشع 

مدمآ نوچ  متفر و  نیبب  تیوک  رس  زا  **** دبا بیکش  فال  لزا  زا  مدز  هک  نم 

مدمآ نورد  هتسج  لزا  زک  ارم  غاد  **** تسرف یفطل  مهرم  تسا  سب  تناما  مخز 

مدمآ نوخ  هب  هقرغ  غاد  هک ز  سب  **** ماف هلال  نم  نت  زا  وا  راوید  رد و  دش 

مدمآ نوبز  هک  سب  وا  كرد  رظن  رد  **** ناحتما کحم  رب  دزن  مزاین  دقن 

مدمآ نومنهار  دوب  ریدقت  وچ  کیل  **** یسکان نم  وچ  ياج  دوبن  رد  نیا  مشتحم 

مدولآ هیرگ  ياهدنخ  رد  وا و  رهق  فطل و  ز  هرامش 408 : لزغ 

مدودرم هک  مناد  یمن  ملوبقم  هک  مبای  یمن  **** مدولآ هیرگ  ياهدنخ  رد  وا و  رهق  فطل و  ز 

مدوبان میب  دوب و  دیما  زا  شتآ  بآ و  رد  **** يراد یک  هب  نک  ملمسب  ای  رذگ  رد  ممرج  ز 
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مدوس تهگرد  كاخ  هب  يرمعاف  وزک  ار  یخر  **** يدولآ تلجخ  درگ  هب  سلجم  رد  ریصقت  کی  هب 

مدوصقم تسین  رگید  دوب  نیا  نم  دوصقم  یلب  **** دوخ زا  یتخاس  مدیماان  وگ  ضرغ  راتفگ  هب 

مدوس هشیدنا  هن  تسا  دنام  نایز  رکف  هن  هک  **** نایوگدب رازاب  یمرگ  زا  رگد  مشیدنا  هچ 

مدودنارز جات  رس  هب  يریغ  دهن  رمجم  نوچ  هک  **** هب تقیقح  رد  نت  زا  رس  يرادرب  وت  رگ  معمش  وچ 

مدوب یسک  مهنم  نیزا  شیپ  تناگس  لیخ  رد  هک  **** رد نیز  وشم  عنام  نیزا  شیب  مناسکان  لوق  هب 

مدود زا  دیان  تیافو  يوب  زج  هک  مزوس  نانچ  **** مه شتآ  رد  يزادنا  مرابدص  مشتحم  نوچ  رگا 

مدیدرگ یهیس  ناگژم  �هتشگرس  زاب  هرامش 409 : لزغ 

مدید تمالم  ریت  فده  ار  دوخ  زاب  **** مدیدرگ یهیس  ناگژم  �هتشگرس  زاب 

مدیدرگ تفص  �هعرق  یهر  كاخ  رب  زاب  **** یلاف نویامه  لکش  اپ  دنکفا ز  مزاب 

مدیدنخ یم  وت  قوذ  درخ  ریپ  رب  زاب  **** تخاس نادنخ  برط  مخوش ز  بل  یلفط  زاب 

مدیشون یحدق  مداهن  شیپ  یمدق  **** یمنص ياوه  هب  تریغ  يداو  رد  زاب 

مدیدرگ الب  نابایب  زیگنا  شروش  **** نورب هتفر  یلد  هدرسفا  روشک  زا  زاب 

مدیشوپ نونج  یئاپ ز  رس و  یب  تعلخ  **** قشع بصنم  نتفای  زا  مغ  کلم  رد  زاب 

مدینادرگ هتفیش  مشتحم  نوچ  يور  **** ناهج ود  زک  نم  �هلبق  یتب  يور  دش  زاب 

مدیجنس درخ  هب  ار  ناهج  ود  عاتم  نوچ  هرامش 410 : لزغ 

مدید نوزفا  دوخ  قشع  وت و  نسح  همه  زا  **** مدیجنس درخ  هب  ار  ناهج  ود  عاتم  نوچ 

مدیشون نارگ  لطر  زا  نم  هک  يریلد  ناز  **** دنام ناریح  کلف  قشع  یم  وچ  دش  حدق  رد 

مدیسرپ الب  يوک  رس  هار  نونج  زا  **** لوا مداهن  وچ  تبحم  کلم  رد  ياپ 

مدیدرگ امن  تشگنا  هک  تشاد  ردق  نآ  **** نم رب  تمالم  تشگنا  وت  قشع  رد  لقع 

مدیچ نامرح  لگ  انمت  خاش  زا  لوا  **** خاتسگ عتمت  غاب  رد  وچ  درک  متارج 
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مدیشوپ نآ  زا  هدید  رظن  هب  دمآ  هچره  **** داد هر  ملصو  تولخ  رد  وچ  كاپ  رظن 

مدینشن نخس  هک  مدرکن  دوس  نآ  زا  نم  **** قشع دشرم  نخس  رد  نایز  تسین  مشتحم 

مدید وا  يور  هگان  هک  وخ  مدوب  هدرک  نارجه  هب  هرامش 411 : لزغ 

مدیدرگ هناوید  ون  متسسگب ز  لقع  دنمک  **** مدید وا  يور  هگان  هک  وخ  مدوب  هدرک  نارجه  هب 

مدیچ یگناوید  لگ  رس  زا  یقشاع  غاب  هب  **** ینعی نونج  غاد  زا  شیاسآ  �هبنپ  متفرگ 

مدیدنسپ دوخرب  الب  نآ  زاب  یتسود  تفآ  ز  **** نمیا الب  زو  غراف  دوب  ناج  تفآ  ناز  ملد 

مدیدرگزاب نامیشپ  متفر  یم  هک  یهار  نازا  **** دش مراچد  انعر  نآ  متشگ  یم  رب  قشع  هار  ز 

مدیزرل دیب  نوچ  رگ  هولج  ار  وا  مدید  اجره  هک  **** يدنویپ تسیقاب  شتماق  لاهن  اب  مزونه 

مدیشوپ مشچ  دمآ  ممشچ  رد  يرپ  نآ  هاگره  هک  **** وا راکش  مدرم  �هزمغ  زا  ما  هدیسرت  نانچ 

مدیلام هرهچ  يو  رب  هک  سب  زا  دش  هدوسرف  نیمز  **** یپ رد  نم  تفریم و  دقورس  ناک  مشتحم  هر  نآ  رد 

دناشن وت  لایخ  هاش  خر  هب  خر  مسوه  هرامش 412 : لزغ 

مدید لوا  يزاب  رد  وت  دوخ ز  یتام  **** مدیچ تبحم  جنرطش  هک  زور  نآ  وت  اب 

مدیدرگ لجخ  وت  مرش  خر  زک  ردق  نآ  **** دناشن وت  لایخ  هاش  خر  هب  خر  مسوه 

مدیبات یبلط  تحار  �هصرع  زا  خر  نم  **** قشع هگنالوج  هب  تخات  سوه  وچ  تارج  بسا 

مدیزرو یم  وت  رهم  نم  هک  عادبا  حبص  **** دوب هدش  یک  ناهج  جنرطش  يدنب  ناوختسا 

مدیمارآ نم  بوشآ و  زا  دش  یلاخ  هصرع  **** درک نیز  رفاسم  نافیرح  بسا  نوچ  رجه 

مدیمهف نآ  زا  يزاب  دص  هک  دنار  یقدیب  **** تسوا نف  يزارط  هبوصنم  هک  مارالد  نآ 

مدیچرب دوخ  �هناخ  نم  دمآ و  قشع  هاش  **** طاسب جارات  هب  هک  لد  يا  مه  وت  نک  دوخ  رکف 

مدید ربارب  هصرع  نیرد  لیپ  هشپ و  **** نم هک  سوسفا  وت  ردق  زا  وت و  زا  مشتحم 

مدید یم  باوخرد  ار  مادنا  میس  ورس  ناک  یبش  هرامش 413 : لزغ 
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مدید یم  بامیس  نوچ  هشعر  زا  نایع  ار  دوخ  نت  **** مدید یم  باوخرد  ار  مادنا  میس  ورس  ناک  یبش 

مدید یم  باتهم  هلعش  نوریب  هتفر  نزور  ز  **** وا يور  هام  غورف  زا  بش  یکیرات  نآ  رد 

مدید یم  بآ  رد  نازخ  گرب  نوچ  هنیئآ  نآ  رد  **** دوخ يور  کیل  تفاطل  زا  ار  شنت  مدید  یمن 

مدید یم  بات  یب  وا  بنج  رد  ار  هام  عمش  هک  **** نارادیب مشچ  غارچ  نآ  دوب  یبکوک  نابات  هچ 

مدید یم  بای  توارط  يو  زا  ار  نسح  غاب  هک  **** وا نینزان  مسج  دوب  ناویح  بآ  انامه 

مدید یم  بان  میس  رپ ز  ار  نتشیوخ  رانک  **** نم رانک  رد  ناطلغ  دوب  ات  وا  نیمیس  نت 

مدید یم  باوخ  رد  نم  هچ  نآ  نتفگ  تسا  نیا  رای  هک  **** اشگم رتشیب  نیز  مشتحم  ار  نخس  جرد  رد 

مدیمهف رای  يادا  زا  یفطل  هنیشود  دوخ  هب  هرامش 414 : لزغ 

مدیمهف رایغا  زا  یبات  یب  دص  فطل  کی  نآ  زو  **** مدیمهف رای  يادا  زا  یفطل  هنیشود  دوخ  هب 

مدیمهف راسخر  نآ  رد  يرییغت  هدولآ  باجح  **** وا هاگن  زا  بشماک  تسا  هاگآ  یئوگ  مقشع  ز 

مدیمهف راکرپ  سگرن  ناز  یندرک  عضاوت  **** لیام دشن  ندیبنج  هب  شناگژم  هک  ینیکمت  هب 

مدیمهف راکفا  نم  لد  زا  تشذگ  ناکیپ  نوچ  هک  **** تب نآ  داهن  ناهنپ  نامک  رد  تراشا  ریت  نانچ 

مدیمهف رامیب  نم  ناج  زا  تسش  تسد  نت  نوچ  هک  **** مناج گر  دز  تمکح  هب  شناگژم  داصف  نانچ 

مدیمهف راوشد  یلو  مدوب  نیشن  ولهپ  نم  هک  **** یفرح نانچ  نآ  کیل  انشآ  فرح  تفگ  مفطل  هب 

مدیمهف رارقا  وزک  يراکنا  دزرس  شلعل  ز  **** یتسم رگم  بشماک  شمتفگ  نوچ  ندزرس  رب  لگ  ز 

مدیمهف رابرکش  لعل  نآ  شبنج  نیریش  ز  **** رتالاب هداتفا  سوب  تسد  زک  هدعو  دیون 

مدیمهف راهظا  واب  دوخ  فرح  درک  یناهن  **** سلجم رد  هکره  مهاگن  زا  رییغت  تفای  ات  شخر 

مدیمهف رایسب  ندرک  فقوت  زا  رایغا  ز  **** یمیب شلد  رد  شکرپ  درک  نم  رب  هزمغ  ریت  وچ 

سلجم نوچ  باتشم  مشتحم  نتفرب 
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مدیمهف رای  يادا  زا  یصاخ  مزب  حرط  هک  **** مه رب  دروخ 

مرورپ زان  لد  هدرک  شورخ  زاس  هرامش 415 : لزغ 

مرسرب كاخ  ماوت  عادو  هدامآ  **** مرورپ زان  لد  هدرک  شورخ  زاس 

مرب رد  تستفرگ  گنت  تسا و  هدمآ  گرم  **** نورب دور  مناج  وت  عادو  زک  شیپ  ناز 

مربارب زا  زونه  هتفرن  تخر  شقن  **** بآ رب  لجا  تسد  هدز  نم  كاله  شقن 

مرغال مسج  دشن  وت  �هتسب  كارتف  **** راودیص هک  ینارگ  دومن  نوگن  تخب 

مرت هدید  زا  دروآرب  رس  هک  یلیس  **** يروانش نداد  وت  شخر  دای  هب  دهاوخ 

مرد رب  كالفا  نماد  هن  دوخ  بیج  نم  **** وت باجح  دناشفن  نیتسآ  نم  رب  رگ 

مرب یمن  دوخ  لد  هب  نامگ  نم  هک  يربص  **** تساود ارم  درد  هک  دوس  هچ  ناتسود  يا 

مرگید گرم  وا  تقرف  سفن ز  کی  ره  **** تسه هک  مشتحم  انف  هب  ور  رمع  گرب  وگ 

مراز دشک  یم  تریغ  ریغ  اب  تمنیب  یم  رگا  هرامش 416 : لزغ 

مراک دسر  یم  ندرم  هب  مدنب  یم  وت  زا  مشچ  رگو  **** مراز دشک  یم  تریغ  ریغ  اب  تمنیب  یم  رگا 

مرای يوش  یگنر  کی  زو  رایغا  كرت  یئامن  **** یتخب هیس  نم  نوچمه  رهب  زک  یتسین  نآ  دوخ  وت 

مراگنا هدیدان  نارگید  اب  ار  وت  منیب  نوچ  هک  **** یناد مه  وت  دیاش  یتریغ  یب  نآ  تسین  مه  ارم 

مراتفرگ تریح  يداو  رد  منک  نوچ  منادن  **** تیوک زا  يرود  نکمم  هن  تیور  ندید  ناسآ  هن 

مراد رترود  ار  دوخ  کیدزن  موش  رگ  ندرم  هب  **** وت قارف  درد  زا  هک  رتهب  نانچ  نآ  لاح  ره  هب 

مراچان بآ  زا  زارتحا  تسه  یگنشت  بل  اب  هک  **** يرامیب هداتفا  بارخ  نم  تایح و  بآ  یئوت 

مرامیب شیوخ  یعس  نارجه ز  رتسب  رب  نم  هک  **** هدامآ دوخ  لصو  تبرش  مجالع  رهب  نکم 

مرایغا کلس  رد  ور  خرس  يزاس  ماع  فطل  هب  **** تعاس ره  هک  رت  شوخ  میزیرنوخ  رگا  صاخ  رهق  هب 

مراتفرگ دوخ  رویغ  عبط  زا  هآ  مزاس  وچ  **** رخآ درک  مورحم  ارم  تریغ  مشتحم  هم  نآ  زا 
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مرایغا دناوخ  یم  نمجنا  ره  رد  رای  حلص  هب  هرامش 417 : لزغ 

مرای هداتفا  رظن  زک  اهرظن  رد  ات  دتف  **** مرایغا دناوخ  یم  نمجنا  ره  رد  رای  حلص  هب 

مراد ربخ  میوگ  کی  زا  رگ  دنک  سب  مسرت  هک  **** نم اب  دنک  رگ  ناهنپ  فطل  دص  وا  رذع  مهاوخن 

مراک هنگ  مرادنپ  هداتفا  نامگ  رد  مهنم  هک  **** تبسن دنک  یم  ینامگدب  زا  هانگ  نادنچ  نم  هب 

مراچان مزب  ناز  دشن  ربب و  نامز  رد  ددرگ  هک  **** نادنچ دنک  تبحص  رد  رییغت  مورن  وچ  شمزب  هب 

مرایسب میظعت  زا  ددنب  تجاح  ضرع  نابز  **** یماک هزویرد  یپ  شیوس  مور  تولخ  رد  وچ 

مرازآ رب  دیازفا  شسرپ  ناز  رد  يرازآ  هک  **** ار ملاح  رایغا  زا  دسرپ  دنیب  هدرزآ  مرگ 

مرادرب هک  دراذگن  هدید  تلجخ  ياپ  تشپ  ز  **** یپ رد  یپ  مارکا  يو ز  يوس  ات  مشتحم  منیبن 

مراد نیقی  نآ  نیا و  اب  وت  رهم  هک  سب  ز  هرامش 418 : لزغ 

مراد نیک  تانئاک  اب  وت  یتسود  هب  **** مراد نیقی  نآ  نیا و  اب  وت  رهم  هک  سب  ز 

مراد نیتسآ  رد  ملظت  تسد  وت  زا  نم  **** زونه تفرگ و  نامز  رخآ  نماد  هنامز 

مراد نیا  يارب  زا  مزب  هب  بارطضا  نم  **** يراد نم  هاگن  زا  ریغ  بانتجا ز  وت 

مراد نیچ  هشوخ  ساپ  نم  نمرخ و  ساپ  وت  **** بیقر هاگن  فقاو  نم  دوخ و  فقاو  وت 

مراد نیمز  رب  مشچ  نم و  شیپ  هداتس  **** یئوت وچمه  هک  مقرغتسم  وت  قشع  هب  نانچ 

مراد نیمک  رد  هک  ینامک  تخس  فیرح  **** ددنخیم رورغ  زا  نم  يدرگ  رود  هب 

مراد نیلوا  ریت  ینشاچ  زونه  **** اما تشذگ  دز و  مهاگن  ریت  رازه 

مراد نیرفآ  تروص  هلصوح  هب  نامگ  **** ندرک دوخ  هآ  طبض  وا  تروص  شیپ  هب 

مراد نینچ  يا  هدنب  نم  هک  وت  رطاخ  هب  **** دیسر هک  مشتحم  مظن  هلص  نیا  تسا  سب 

مرادن يراک  قشع  زج  هک  منآ  نم  هرامش 419 : لزغ 

مرادن يرایتخا  مه  راک  نآ  رد  **** مرادن يراک  قشع  زج  هک  منآ  نم 
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مرادن يرابتعا  رابتعا  نیا  هب  **** يرابتعا یقشاع  زج  هب  مرادن 

مرادن يراد  هدنز  بش  مشچ  زج  هب  **** شلایخ زک  یهم  مباوخ  تسا  هدوبر 

مرادن يرارق  وا  یب  هک  يراگن  **** يراگن نم  اب  هدرک  افو  رارق 

مرادن يراسگمغ  مراد و  یمغ  **** يزاون لد  زا  مرود  مراد و  یلد 

مرادن يرانک  نوخرپ  هیرگ  زا  هک  **** زگره وت  نایم  لایخ  مرادن 

مرادن يراک  داب  راک ز  نآ  زج  **** تب يا  مدرک  ات  رارقا  وت  قشع  هب 

مرادن يراب  رای  گس  زک  مشوخ  **** نارای مراد ز  راب  دص  هچرگ  لد  هب 

مرادن يرایتخا  ندمآ  رد  هک  **** دنادب رگ  شدوخ  يوک  دنارب ز 

مرادن يراعش  یئادگ  زا  ریغ  هب  **** نایور بوخ  رد  رب  افو  زک  مشوخ 

مرادن يراع  تسا و  نیا  نم  راعش  **** يراعش یئادگ  زا  ریغب  مرادن 

مرادن يرابغ  لد  رب  يرابغ و  **** يراسکاخ هر  زا  شهر  رد  مدش 

مرادن يراسکاخ  مشتحم  نوچ  هک  **** یئاج هتفگ  يد  هک  نیا  �هنارکش  هب 

مراد وت  متشاد ز  هک  یناهن  غاد  هنیس  هب  هرامش 420 : لزغ 

مراد وت  متشاد ز  هک  یناسل  قلخ  ناهن ز  **** مراد وت  متشاد ز  هک  یناهن  غاد  هنیس  هب 

مراد وت  متشاد ز  هک  یناغف  هآ و  نم  یلو  **** يرادن هک  ناغف  یتشاد  نم  هب  هک  اهفطل  وت 

مراد وت  متشاد ز  هک  ینانس  مخز  زونه  **** نیگمغ لد  رب  هک  میدرد  یب  هنعط  هب  شکم 

مراد وت  متشاد ز  هک  یناشف  کشا  مشچ  هک  **** ندیشک هدیدب  یگدوسآ  �همرس  دوس  هچ 

مراد وت  متشاد ز  هک  ینارگن  �هدید  هک  **** لگ يا  نم  مغر  هب  نک  ماج  نارگد  �هدیدب 

مراد وت  متشاد ز  هک  یناهن  فطل  مشچ و  هک  **** نک يرظن  مشتحم  يوس  ناهن  فطل  مشچ و  هب 

مراد هانگ  ناهج  ود  تشیپ  هک  لعفنم  نم  هرامش 421 : لزغ 
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مراد هایس  خر  هک  میوگ  رذع  يور  هچب  **** مراد هانگ  ناهج  ود  تشیپ  هک  لعفنم  نم 

مراد هاوخ  رذع  بل  يوگ و  هبوت  نابز  هک  **** نک دوخ  راک  وفع  هب  وت  مراک  هانگ  رگا  نم 

مراد هاوگ  ناهج  ود  يرادن  رگا  لوبق  وت  **** مداد داب  هب  تمغ  ار ز  ناهج  کی  هک  نآ  منم 

مراد هاگن  یسفن  مناوت  نآ  نانع  هک  **** تنسح هزات  هدز  مهآ  شخرب  نانچ  هن 

مراد هار  وت  لد  هب  رد  زا  مرود  هچرگا  هک  **** مزاس هراچ  تخب  گس  يرجه  هدنشک  نینچ  هب 

مراد هآ  ریت  همه  شک  رت  هتفهن  نیرد  هک  **** نمیا رورغ  زا  وشم  مزیخ  هلعش  نورد  ز 

مراد هاگن  نامه  هب  یلست  ار  شیوخ  لد  **** تمایق ات  هک  ناتسب  مناج  هاگن  یکی  هب 

مراد هالک  یب  رس  يور  هب  هک  ابق  یب  نت  **** الا هدنامن  نم  هب  هک  مقشع  كوکلملا  کلم 

مراد هاشداپ  لد  میادگ  دوخ  هچرگا  نم  **** ینسح ناتب  هش  هک  مدیزگ  ار  وت  ناتب  ز 

مراد هاپس  ردق  هچ  ارحص  نایشحو  هک ز  **** رگنب رهش و  يآ ز  رد  هب  منونج  يداو  هش 

هاگ وت  هب  يرود  رود  هاگن  هگ  **** شوخ نیا  هب  نم  يرظن و  يرادن  مشتحم  هب  وت 
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مراد هاگ 

مریم ندب  نیمیس  يا  تشیپ  نادنخ  هک  تعاس  نآ  شوخ  هرامش 422 : لزغ 

مریم نم  نایرگ و  نم  نیلاب  رس  رب  یشاب  وت  **** مریم ندب  نیمیس  يا  تشیپ  نادنخ  هک  تعاس  نآ  شوخ 

مریم نخس  یئوگ  رگ  مزوس و  نابز  يدنبرگ  هک  **** ار تمالک  زرط  نابز  نیریش  يا  مقاتشم  نانچ 

مریم نقذ  بیس  نآ  دنیب  یتسد  بیسآ  رگ  هک  **** یئاشامت نآار  تتماق  دنلب  لخن  منم 

مریم نفک  روگ و  یب  هک  یئارحص  هب  تیادوس  ز  **** تریغ زا  دنراذگن  زاب  ناغاز  هب  منایامه 

مریم نهریپ  يوب  داب  مماشم  رب  رگ  دنز  **** یمادنا فسوی  زک  منکسم  ناعنک  نیکسم  نآ  نم 

مریم نک  هوک  نوچ  نم  هک  يزور  دنک  شسرپ  ناسچ  **** يداش زا  نم  مصخ  ارم  نیریش  هک  مناد  یمن 

مریم نتشیوخ  دوجو  ياپ  ارس  رهب  زا  هک  **** دراد نآ  ياج  تدجو  دش  مدوجو  رس  ات  اپ  وچ 

مریم نکف  كوان  نآ  ياهیتافتلا  رید  زا  هک  **** دراذگن خوش و  نآ  یکوان  دیاشگرب  دوخ  رگم 

مریم نزحلا  تیب  رد  هک  هب  نآ  نیزح  ناج  نیا  هب  **** نوزحم نم  نوخ  زا  یملاع  ات  مشتحم  ددرگن 

مزاتمم رگد  ناناوخ  هیعدا  زا  هک  نم  هرامش 423 : لزغ 

مزادرپ یمن  وت  حدم  هب  وت  ياعد  زا  **** مزاتمم رگد  ناناوخ  هیعدا  زا  هک  نم 

مزارفا یم  هیعدا  تبقع  زا  نم  کیل  **** تسا ینتخارفا  ملع  اضیب  وت  حدم  ملع 

مزان یم  دوخ  يرادیب  هب  باوخ و  ما  هتسب  **** اعد هب  تتخب  هدید و  رب  هک  تسیراگزور 

مزاس یم  اعد  هزور  کی  هب  هلاس  کی  راک  **** ناوخ هیعدا  نم  هک  روای  وت  لابقا  تسه 

مزادرپ یمن  وت  ياعد  مه ز  نآ  هب  نم  **** ار ناس  نآ  ریزگ  تسین  ورد  هک  یباوخ  دروخ و 

مزات یم  اعد  شخر  کلف  هب  تیارب  زا  **** ناج تسه ز  یقمر  ات  مدسج  رد  ار  ورس 

مزادنا یم  وت  رهب  زا  نم  هک  یحرط  هصاخ  **** تسیحرط شوخ  اعد  حرط  انث  حول  رس  رب 

مزاب یم  ناج  لد و  مناوت  بات و  یب  هک  نم  **** تیتسود رد  هتخاب  ناوت  بات و  مشتحم 
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مسوب اپ  تسد و  یتسم  ار ز  نافیرح  وا  مزب  هب  هرامش 424 : لزغ 

مسوب ایح  ناک  نآ  تسد  دیاش  بیرقت  نیا  هب  **** مسوب اپ  تسد و  یتسم  ار ز  نافیرح  وا  مزب  هب 

مسوب الب  خوش  نآ  تسد  یهاوخن  یهاوخ  مور  **** تعاس ره  هک  یتسمدب  هب  نت  ناتسم  لیخ  رد  مهد 

مسوب افص  حلص و  مد  رد  شتسد  هک  يداش  نیزا  **** میاپ نیمز  رب  دیاین  وخدب  نآ  دزاغآ  گنج  وچ 

مسوب اپ  تسد و  یهاگ  زجع و  زا  موش  نابرق  شهگ  **** ناراک هنگ  نوچ  نم  دشک  رجنخ  وا  هک  یتسم  نآ  نوخ 

مسوب ارس  تلود  نآ  راویدرد  نوریب  زا  هک  **** هد تزاجا  قیال  مین  رگ  ار  نآ  رد  سوب  نیمز 

مسوب انشآ  ياپ  كاخ  مدرگ  هناگیب  رس  **** یک ات  ناشن  تیوک  گس  ياوام  ات ز  مدنهد 

مسوب اوه  رد  شلاب  غرم و  نوچ  رگا  زاورپ  منک  **** دیاش مشتحم  درآ  وچ  ربلد  نآ  همان ز  رتوبک 

مشچ نادرگرس  هشوگ  ره  رد  مشچ  ترازه  يا  هرامش 425 : لزغ 

مشچ نابرق  ار  وت  ناتسم  هیس  مشچ  يوهآ  **** مشچ نادرگرس  هشوگ  ره  رد  مشچ  ترازه  يا 

مشچ نامرد  ار  هلمج  تمشچ  ندیچرب ز  درد  **** یلو نارامیب  مشچ  تمشچ  درد  زا  دنمدرد 

مشچ ناتسب  زا  سگرن  دنارب  ار  نامشچ  خوش  **** گشا ناراب  سگرن  يا  مشچ  وت  مشچ  ات  دروخ 

مشچ ناماد  ما  هدرک  رد  زا  رپ  نم  مشچ  رون  **** هوکز تمشچ  تحص  يارب  ممشچ  دهد  ات 

مشچ نادرگالب  مدرگ  دب  مشچ  عفد  رهب  **** ار وت  ات  نکفا  هتشگرس  نم  مشچ  رب  مشچ 

مشچ ناصقن  نتخادنا  بیقر  مشچ  رب  مشچ  **** تسه هک  ناشوپ  مشتحم  بیقر  زا  مشچ  رب  مشچ 

دسر مهب  ات  ام  هبلک  هب  رذگ  نکفا  هرامش 426 : لزغ 

مشچ يارب  یلحک  وت  راذگهر  درگ  زا  **** دسر مهب  ات  ام  هبلک  هب  رذگ  نکفا 

مشچ يایتوت  ار  وت  ياپ  كاخ  دنزاس  **** یهن مدق  نانیشن  كاخ  قاثو  رد  رگ 

مشچ يارس  تهزن  رظنم  وت  لزنم  يا  **** شیوخ نیشن  مدرم  لزنم  ورم ز  نوریب 

مشچ يارو  یئاج  وت  يارب  منک  ادیپ  **** لد دارم  يا  باجح  هب  رگا  یمدرم  زا 
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مشچ ياه  هفرغ  زا  ملد  هناخ  هب  وترپ  **** ینکفا رگ  دیآرب  باتفآ  مشچ  زا 

مشچ ياشگ  لد  هگراب  هب  ورف  یئآ  **** زارفرس وت  رگ  کلف  هب  مرس  ورف  دیان 

مشچ يارس  رد  شا  هژم  یناشف  رهوگ  **** تسوت يارب  زک  نکف  راذگ  مشتحم  رب 

مشک دوخ  ناج  نت ز  باقن  نم  ات  لجا  وک  هرامش 427 : لزغ 

مشک دوخ  ناتسلد  شیپ  هفحت  نیا  باجح  یب  **** مشک دوخ  ناج  نت ز  باقن  نم  ات  لجا  وک 

مشک دوخ  ناشف  نوخ  مشچ  هب  مزاس  ایتوت  **** ارم دتفا  تسد  هب  رگ  شیاپ  كاخ  رگید  راب 

مشک دوخ  ناتسلد  زا  نخس  نیا  بیرقت  هب  ات  **** ار رهش  ناطخ  ون  یمالغ  طخ  مهد  یم 

مشک دوخ  نابز  تسد  زا  يراوخ  یک  ات  هآ  **** ارم لگ  نآ  درک  راوخ  لبلب  وچ  متفگ  دوخ  زار 

مشک دوخ  ناد  هتکن  رای  شیپ  مزاس  هفحت  **** ار مظن  نیاک  مشتحم  یناما  مهاوخ  لجا  زا 

مشوگ هب  وت  یشون  هداب  زا  يا  همغن  دیسر  هرامش 428 : لزغ 

مشورخ شوج و  هب  ین  يانن  وچ  یم و  مخ  نوچ  هک  **** مشوگ هب  وت  یشون  هداب  زا  يا  همغن  دیسر 

مشود هب  دنرب  نورب  اجنآ  زا  هدروخن  یم  هک  **** یقشع هئشن  یتیفیک و  یمرن و  تساجک 

مشوجب وت  شتآ  دروآ  هک  دید  وچ  درخ  **** هدنخ هب  هداتف  دوخ  ریبدت  يراکماخ  ز 

مشومخ وت  لباقم  رد  نابز  رازه  اب  هک  **** نک نیزا  دارم  هلبق  يا  متریح  سایق 

مشورفن یملاع  هب  مدیرخ  وت  زا  هچ  نآ  هک  **** تشورف هوشع  بیرف  مدرم  سگرن  هب  مسق 

مشوکب عسو  ردق  هب  مناوتب  هک  سابل  رهب  **** وخدب وت  زار  هک  نیرب  نم  نم و  هب  نامگدب  وت 

مشوهب زونه  نم  مزب  نیرد  هک  نامگ  نیا  هب  **** هداهد گناب  تساج  هب  درد و  هب  فاصدیسر 

مشود یتسم  رامخزا  دبا  هب  ات  هداب  هب  **** درآ رد  هب  مشتحم  مزب  نیا  یقاس  هک  بجع 

مغ هچ  ار  یناج  هدوسآ  مهن  لد  ندرم  هب  نم  رگ  هرامش 429 : لزغ 

مغ هچ  ار  ینابرهمان  مهد  ناجرگ  نم  رهم  زو  **** مغ هچ  ار  یناج  هدوسآ  مهن  لد  ندرم  هب  نم  رگ 
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مغ هچ  ار  یناهد  نیریش  هدولآ  رهز  هب  بل  زا  **** ار هدنخرکش  خوش  نآ  كاب  هچ  مرجه  یخلت  زا 

مغ هچ  ار  یناتسروشک  دوش  ناریو  رگ  هبلک  کی  **** یلب اهلد  ورسخ  نآ  دشن  نیگمغ  دش و  نوخ  لد 

مغ هچ  ار  ینار  بالیس  رذگ  رد  دتفا  رگ  يراخ  **** ار شخر  کباچ  خوش  نآ  كاب  هچ  هر  رد  منداتفا  ز 

مغ هچ  ار  ینانع  شتآ  باکر  زا  بآ  درذگب  رگ  **** یلو مدنب  یم  کشر  زا  راوسهش  نآ  هر  دوخ  نم 

مغ هچ  ار  ینامک  نیرز  مدق  دص  دزیرگ  را  دیص  **** وا قشع  هاگ  دیص  زا  دوس  هچ  نتفر  نورب  لد  يا 

مغ هچ  ار  ینامناخ  یب  دوش  ناریو  رگ  هناخدص  **** روخم مغ  نارود  بوشآ  مشتحم ز  تچیه  تسین  نوچ 

ممهف یم  رای  زا  دوخ  لتق  رد  یئرای  نمشد  هب  هرامش 430 : لزغ 

ممهف یم  راک  رد  فرط  ره  زا  تسه  هک  اهتراشا  **** ممهف یم  رای  زا  دوخ  لتق  رد  یئرای  نمشد  هب 

ممهف یم  رایغا  اب  رای  قافتا  یناهن  **** دوخ كاله  رد  نتسکش  رب  سلجم  تقو  یب  نیزا 

ممهف یم  راوشد  شا  هرهچ  رد  بضغ  راثآ  هک  **** وخدب نآ  هدنکفا  نم  لتق  حرط  هناراکرپ  وچ 

ممهف یم  راتفر  نآ  رد  بشما  يراکرپ  یپ  هک  **** نوریب دور  یم  سلجم  مد ز  ره  رگم  ندروخ  یم  هب 

ممهف یم  راتسد  ندیچیپ  زا  تسمرگ  شرس  **** نم اب  دنک  رانغتسا  رای  بشما  هک  سب  سگرن  وچ 

ممهف یم  راسخر  لگ  نآ  گنر  تروص ز  نیا  نم  **** ناهنپ تبحص  لگ  نآ  دراد  یمیسن  مرحمان  هب 

ممهف یم  راب  نومضم  کلک  ناز  نم  هک  اهنومضم  وچ  **** هدنراگن ناوید  مشتحم  دشاب  هزات  قشع  ز 

مناد یم  یهر  هدنب  انف  هب  هرامش 431 : لزغ 

مناد یم  یهگ  مارآ  هب  هر  **** مناد یم  یهر  هدنب  انف  هب 

مناد یم  یهم  یباتفآ و  **** وت خر  زج  رگا  يور  مهیس 

مناد یم  یهنگ  ار  هگن  ره  **** ورد هک  نادنچ  هژم  تب  نآ  دراد 

مناد یم  یهگن  هب  نیزا  هک  **** دینامهف نم  هب  درک و  یهگن 

مناد یم  یهر  تابارخ  هب  **** مدرک مگ  ار  هعموص  هر  رگ 
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مناد یم  یهشداپ  هکس  **** کی ره  ار  دوخ  لد  ياهغاد 

مناد یم  یهپس  زا  نوزف  نم  **** راوس هکی  نآ  �هیاس  مشتحم 

منک ارحص  رد  يور  مهاوخ  هک  منونجم  هن  نم  هرامش 432 : لزغ 

منک اوسر  ار  رای  مزاس  روهشم  ار  شیوخ  **** منک ارحص  رد  يور  مهاوخ  هک  منونجم  هن  نم 

منک اورپ  یب  عمش  نآ  �هناورپ  ار  شیوخ  **** راکشآ رگ  مرفاک  ناهنپ  تخوس  مناوت  ات 

منک اج  وا  لد  ردناک  موش  یم  هک  نآ  لد  شوخ  **** تسیلد شوخ  ناج  هن  وا  يوگب  اج  مدنهد  رگ 

منک ادیپ  یلد  مهنم  ات  راذگب  ردق  نآ  **** روج مراذگن ز  مورحم  هتفگ  ار  لد  لها 

منک الام  نوخ  مشچ  رد  یمدرمان  زا  نم  نوچ  **** تسا رتهب  مدرم  نوخ  زک  يرپ  نآ  ياپ  كاخ 

منک اهلد  رد  زا  یئادگ  مدرگ  عمط  یب  **** رقف میلقا  رد  هک  سب  نیا  مشتحم  نم  تمشح 

منکفا نوخرپ  مشچ  نوچ  ناتب  يور  رب  وت  زا  رود  هرامش 433 : لزغ 

منکفا نوچ  نارگید  رب  وت  مرادرب ز  هک  یمشچ  **** منکفا نوخرپ  مشچ  نوچ  ناتب  يور  رب  وت  زا  رود 

منکفا نونجم  هب  شتآ  ار  داهرف  منک  نایرگ  **** لد نوخ  مشچ و  بآ  زا  تشد  هوک و  رب  منز  مدرگ 

منکفا نوریب  هماخ  زا  ار  هدنزوس  شتآ  نیک  **** یهر نک  ادیپ  هنیس  يا  مشتآ  رد  لد  زوس  زا 

منکفا نوزوم  عبط  زا  نخس  حرط  نم  هک  یئاج  **** نارگ ددرگ  کلف  شوگ  مشتحم  نسحا  زا 

منک یم  لاحم  رکف  تمغ  رد  هشیمه  هک  سب  هرامش 434 : لزغ 

منک یم  لایخ  لصو  يدوخ  یب  ار ز  وت  رجه  **** منک یم  لاحم  رکف  تمغ  رد  هشیمه  هک  سب 

منک یم  لالم  عفد  مشک  یم  رای  تروص  **** رحس ات  شیر  لد  رب  موش  یم  لولم  هک  بش 

منک یم  لامک  بسک  يرپ  نآ  لامج  نم ز  **** دهد یم  لامج  بیز  يربلد  لامک  وا ز 

منک یم  لاخ  طخ و  اب  یقشاع  هن  نارگد  نوچ  **** نم هک  هنم  خر  هب  لاخ  نکشرپ  زاسم  فلز 

منک یم  لاله  هب  یک  تیوربا  قاط  تبسن  **** تنسوت لعن  تبسن  منک  یمن  هم  هب  هک  نم 
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منک یم  لاهن  هزات  نآ  رکف  هنایم  نم ز  **** نایم رد  دیشک  هردس  یبوط و  ثیدح  خیش 

منک یم  لاعن  فص  فرش  یپ  زا  دوخ  ياج  **** نآ رد  نم  فیرش و  تسه  مشتحم  رای  سلجم 

منون وچ  هقلح  نونج  قشم  رد  وچ  هنوگ  نیز  هرامش 435 : لزغ 

منونج بابرا  هقلح  رس  هک  تسادرف  **** منون وچ  هقلح  نونج  قشم  رد  وچ  هنوگ  نیز 

منون وچ  دق  نینچ  راب  زا  دوش  مخ  رگ  **** تسین بجع  تسنوزف  هوک  زا  ملد  راب 

منورب درک  ناربمیس  رگد  دیق  زا  **** مایا مدش  دوخ  هم  �هدنب  ات 

منوخ هب  هدولآ  دوش  تغیت  هک  تشاذگن  **** تخاس نم  لد  راک  هژم  گندخ  هب  تمشچ 

منورد نوریب و  وت  قشع  رد  هتسارآ  **** لد نهک  غاد  هب  هلال  نوچ  هک  رکش  دص 

منوبز وت  گنچ  هب  هک  منابز  تسا  لال  **** اما نخس  نیریش  رعاش و  مشتحم  نم 

منوریب رگ  هنخر  نورد  شیر  دوش  رگ  هرامش 436 : لزغ 

منوچ تناهن  غاد  زک  وت  هب  میامنب  **** منوریب رگ  هنخر  نورد  شیر  دوش  رگ 

منوزفا زور  مغ  زا  ریغ  هب  ریغ  يزور  **** اداب تقشع  روجهم ز  نم  مراد  هچره 

منونجم نم  هک  هرعن  دنز  قوش  زا  یلیل  **** ازج زور  دوبن  قشاع  �هصاخ  را  تلصو 

منوخ دزیرب  باوخ  رد  هعقاو  نیا  دنیب  **** رگا هک  يرویغ  رهم  اب  هتخیمآ  منوخ 

منونمم یسب  زورما  يزومآدب  زا  **** مشخ هب  زورما  نم و  زا  تشذگ  مانشد  هب  يد 

منومضم نآ  ندنام  ناهن  زار  دص  هب  لد  **** تفرب راکرپ و  هم  نآ  دیرد  دناوخ و  يا  همان 

منوزوم نخس  نوزوم  دق  نآ  تعلخ  **** هدش هک  سب  میورسخ  نیا  نخس  رد  مشتحم 

منیب یم  كاچ  ارنانهاریپ  لگ  بیج  تتسد  ز  هرامش 437 : لزغ 

منیب یم  كاخ  ار  نارسفا  نیرز  قرف  تهار  هب  **** منیب یم  كاچ  ارنانهاریپ  لگ  بیج  تتسد  ز 

منیب یم  كاپ  مشچ  هب  ار  تیور  هک  قشاع  منم  **** قشاع نیزگ  شیالا  ناعبط  سوهالوب  نیا  دنین 
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منیب یم  كارتف  نارگ  شناهاش  ياهرس  زا  هک  **** دراد انیب  نیا  رس  دصق  یتب  نالوج  کبس 

منیب یم  كاردا  �هنیئآ  نم ز  هکناونع  نآ  هب  **** دجنگ یمن  بلاق  تروص  رد  هرذ  شلامج 

منیب یم  كان  توارط  شنسح  ءاشن  زک  سبز  **** خر ناز  دکچ  یم  تفاطل  باک  منک  یم  روصت 

منیب یم  كالاچ  رپ  تسچ و  سب  شدوخ  راک  رد  هک  **** لتاق نادهع  ود  نآ  تبون  دبای  هک  لکشم  لجا 

منیب یم  كایب  نآ  ریشمش  رد  زا  حتف  نآ  هک  **** هتوک لجا  ياراد  مشتحم  لتقز  دوخ  تسد  وت 

منیب یم  وت  يانمت  ردنا  زونه  ار  دوخ  لد  هرامش 438 : لزغ 

منیب یم  وت  يامیس  هب  ار  یهام  وچ  مریمیم  هک  **** منیب یم  وت  يانمت  ردنا  زونه  ار  دوخ  لد 

منیب یم  وت  يانعر  دق  فطل  هب  ار  يورس  وچ  **** نت رب  مدزادنا  یم  هزرل  یئانشآ  میسن 

منیب یم  وت  ياهیشک  قشاع  ءاشن  يو  رد  هک  **** ایوگ منتشک  دهاوخ  یخوش و  ما  هدید  تلکش  هب 

منیب یم  وت  ياغوغ  بوشآ و  زا  رپ  ار  لد  یلو  **** يریغرب مشچ  مراد  هک  نیب  نیرید  قشع  تابث 

منیب یم  وت  ياپ  رد  هداتفا  یلو  ار  دوخ  رس  **** نیگنر دوخ  تسد  رگید  تسد  کباچ  درک  منوخ  هب 

منیب یم  وت  ياس  نمس  فلز  مخ  ردنا  ریسا  **** ار دوخ  یلو  مماد  رد  هدنکفا  رگد  یمادنا  لگ 

منیب یم  وت  يار  دوخ  عبط  زا  نم  هچ  نآ  تسادید  هک  **** ار دوخ  مشتحم  یئاج  مدره ز  ینزیم  شتآرب 

مور یم  ادوس  هنوگدص  اب  وت  يوک  رس  زا  هرامش 439 : لزغ 

مور یم  اپ  رد  راخ  لد  رب  راب  ناج  رب  غاد  **** مور یم  ادوس  هنوگدص  اب  وت  يوک  رس  زا 

موریم ادرف  هک  یناد  رگا  زورما  ینک  یک  **** مادم يدرک  یم  زوردب  نم  ناج  اب  هچ  نآ 

مور یم  اغوغ  دایرف و  ناهج  کی  اب  ترد  زک  **** ار شیوخ  ناگس  هد  تشحو  فیفخت  �هدژم 

مور یم  ایند  يرادنپ ز  هک  نم  رب  يراز  **** دننک یم  کی  کی  رهش  لها  رهش و  نیز  مور  یم 

مور یم  ارحص  هب  نونجم  نم  نوچ  لد  فت  اب  **** دوش یم  تمایق  يارحص  رت ز  ناتفت  تشد 

مور یم  اضاقت  یب  دوخ  نم  هک  اهاضاقت  نیا  **** نابزوداج يا  نک  سب  نتفر  عنم  سابل  رد 
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مور یم  اما  میوگ  یم  رس  هب  رس  نتفر  فرح  **** ناور ورس  نآ  هب  ینامیشپ  سب  زا  مشتحم 

مور یم  انعر  ورس  يا  ترد  زا  راچان  هچرگ  هرامش 440 : لزغ 

مور یم  اجره  تساجنیا  ملد  يراتفرگ  زا  **** مور یم  انعر  ورس  يا  ترد  زا  راچان  هچرگ 

مور یم  ادرف  هک  میوگ  یم  زورما و  مور  یم  **** دوش یم  عنام  یسک  مسرتیم  هک  سب  ار  منتفر 

مور یم  اپ  ات  تسه  ای  مشک  یم  رس  ات  تسه  **** یپ هدرک  مگ  نم  اما  شیپ  هر ز  رضخ  هتفر 

مور یم  اهنت  سنا  یشحو  وت  اب  مراذگ  یم  **** تتفلا رهب  دنصوصخم  هک  لد  نید و  لقع و 

مور یم  ات  دوریم  نیب  الب  مشچ  زا  مگشا  **** لاصو دای  زا  رجه  يالب  یپ  رد  مور  یم 

مور یم  الاح  تسا  بیغ  �هدرپ  رد  نم  لاح  **** وگب دوخ  لاح  زاب  دمآ  یهاوخ  یک  میتفگ 

مور یم  ادیپ  تسین  تیاهن  ارناک  یهر  رد  **** یگراچیب تیاغ  مشتحم ز  نم  رب  ياو 

موش تا  هنتف  رپ  هگن  مک  مشچ  نوتفم  هرامش 441 : لزغ 

موش تندرک  هگن  هناوهآ  نونجم  **** موش تا  هنتف  رپ  هگن  مک  مشچ  نوتفم 

موش تنکفا  دیص  يوزاب  تسد و  نابرق  **** ارم یتخادنا  یکوان  هب  مدق  دص  زا 

موش تنماد  ندز  رب  كاله  نم  يا  **** نم كاله  رد  يا  هدز  رب  یعس  ناماد 

موش تنهاریپ  همه  رگا  تنماریپ  **** تشگ میب  مناوت ز  هک  يرتوخدنت  ناز 

موش تندرک  هگن  عضو  حرط و  نابرق  **** ینک یم  بوخ  یلو  هاگن  ینک  یم  مک 

موش تنهاریپ  ندرک  كاچ  يادیش  **** كاچ هناقشاع  نهریپ  هداب  يدرک ز 

موش تنشلگ  زا  مشتحم  وچمه  هراواک  **** رادم اور  مراهب  هدیدن  لبلب  نم 

موش تنف  وداج  سگرن  وحم  هک  لد  وک  هرامش 442 : لزغ 

موش تنکفا  درم  هراظن  قرغتسم  **** موش تنف  وداج  سگرن  وحم  هک  لد  وک 

موش تنمشد  ناغج  هب  هک  یتسود  تسنیا  **** تسود شیوخ  سومان  نمشد  هب  يا  هتشگ  نوچ 
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موش تنمشد  يوش  تسود  راودیق  یب  **** نینچ نیا  زین  نم  هب  هک  نیرب  متریغ  زا 

موش تنمرخ  تظفاحم  زا  لقاغ  ات  **** نیچ هشوخ  لصو  لد  عرزم  دشک ز  یم  اپ 

موش تنهاریپ  رود ز  راو  هماج  کی  **** رگا دومن  دهاوخ  وت  دصق  وت  نهاریپ 

موش تنت  نم  يردق  يروآ  یقاب  رگ  **** نک لوبق  لد  يا  تدیاب  هک  ردق  ره  ناج 

موش تنمرخ  يرظان  هب  رگا  رومام  **** مشتحم وچ  يروم  یپ  زا  مدرگن  لفاغ 

موش ربلد  نآ  لصو  زا  زاین  یب  ات  وک  لصو  هرامش 443 : لزغ 

موش رگید  تب  راتسرپ  میوگ  وا  كرت  **** موش ربلد  نآ  لصو  زا  زاین  یب  ات  وک  لصو 

موش رکیپ  يرپ  نآ  دنمک  زا  دازآ  ینعی  **** نونج قوط  زا  دنچ  کی  مشکرس  ات  وک  لقع 

موش رغاس  نآ  زا  ماشآ  نوخ  نادند و  منکرب  **** یگراب کی  وا  لعل  زا  ات  گنس  نوچ  یلد  وک 

موش رک  نم  ای  روک  وا  ای  وت  نسح  دوش  مک  **** یکشاک نم  اب  دنیوگ  دنیب و  تریغ  دنچ 

موش رت  قشاع  وت  رب  مدره  هک  نآ  دوجو  اب  **** رگد مهاوخ  یم  وت  قشع  زا  يرازیب  مد  نم 

موش رتسکاخ  هک  مزوس  ردق  نآ  تقشع  رگ ز  **** شیوخ زوس  رگید  تفای  یهاوخن  نم  زا  يا  هرذ 

موش رشحم  تفص  رد  تراچ  ود  نوخرپ  لد  اب  **** نم هک  يزور  ات  فوقومدش  وت  ام و  تبحص 

موش رس  راب  غراف ز  لجا  ریشمش  هب  ات  **** نارگ رس  متسه  وت  اب  اما  تسوت  لیفط  رس 

موش رد  نآ  گس  ناج  زک  متساوخ  یم  نم  هنرو  **** وا مزب  زا  بیقر  برق  معنام  دش  مشتحم 

موش نایب  نیریش  وت  هب  نابز  مه  هک  نآ  شوخ  هرامش 444 : لزغ 

موش نابز  یب  نم  یسرپب و  نم  یفرح ز  **** موش نایب  نیریش  وت  هب  نابز  مه  هک  نآ  شوخ 

موش ناور  تلاجخ  مدرگ و ز  بآ  نم  **** باجح زا  يدرگ  قرع  قرغ  وت  نخس  تقو 

موش ناشن  ار  تمتس  كوان  هک  سب  نیا  **** نم يافو  يازس  هک  نک  ریغ  هب  يرای 

موش ناتسآ  گس  ادج ز  را  مشاب  گس  **** ارم یهد  اج  افو  رگا ز  شیوخ  يوک  رد 
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موش نآ  راوازس  هک  منک  یم  یعس  نم  **** تسا هب  افو  دص  زا  مشتحم  شیپ  هک  تروج 

موش هدنب  ار  وت  زاغآ  یگناگیب  رهم  هرامش 445 : لزغ 

موش هدنب  ار  وت  زان  اب  هتخیمآ  لیم  **** موش هدنب  ار  وت  زاغآ  یگناگیب  رهم 

موش هدنب  ار  وت  زادنا  طلغ  تافتلا  **** يزادنا ریغ  هب  هچرگ  رظن  ریت  مروخ  نم 

موش هدنب  ار  وت  زار  یمرحم  یمحم  **** ارم زار  نامه  يدیرد و  هدرپ  ناهج  دص 

موش هدنب  ار  وت  زاجعا  یتخاس  ما  هدنز  **** ریغ نداتسرف  هب  يدومن  هک  تدایع  ناز 

موش هدنب  ار  وت  زادرپ  هدبعش  سگرن  **** لد زا  لفحم  هتخادرپ  شوخ و  باوخ  هب  دوخ 

موش هدنب  ار  وت  زارفارس  ورس  نامه  نم  **** روح تماق  لد  هب  دنب  دهن  هک  رشحم  زور 

موش هدنب  ار  وت  زاس  نخس  عبط  زجعم  **** رخآ مار  نخس  هب  ار  وا  یتخاس  مشتحم 

مهانپ وا  يوک  رس  دشاب  هک  ادگ  نآ  منم  هرامش 446 : لزغ 

مهاشداپ يادگ  هک  نایادگ  هش  مبقل  **** مهانپ وا  يوک  رس  دشاب  هک  ادگ  نآ  منم 

مهالک جک  ناتب  يدنلبرس ز  دوجس  هب  **** لیام هدرک  هک  کلف  متخب ز  راک  تسار  هدش 

مهاوخن ار  وت  مه  وت  متفین ز  عمط  رد  وت  هب  **** میوزرآ مامت  هک  نابنجم  مشهاوخ  بل 

مهاگن رگد  يردق  يراد  زین  وترا  دش  هچ  **** هدنز تشاد  رمع  همه  مروج  يارب  زا  کلف 

مهاگن نآ  بارخ  هک  ار  ادخ  رگد  یهگن  **** يدرکن هگن  رگد  يدرک و  هاگن  بضغ  هب 

مهانگ یب  هک  یشکن  منامرجم  قیرط  هب  **** لیاق هچرگا  هانگ  هب  متشگ  وت  تسایس  ز 

مهآ گندخ  زا  رذح  يدرک  تخس  هزیتس  هب  **** ار مشجنر  نامک  وچ  نم  شک  مشتحم  هش 

مهآ هاپس  زا  وشم  نمیا  نسح  روز  هب  وت  هرامش 447 : لزغ 

مهاپس يوق  کلم  رکیپ  فیعض  نم  هک  **** مهآ هاپس  زا  وشم  نمیا  نسح  روز  هب  وت 

مهاگراب دنا  هدز  تنحم  میلگ  هیس  ز  **** تریغ يوس  راچ  هب  هک  مقشع  نکر  راچ  هش 
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مهالک ورس  مغ  هن  هگرخ  يرسارس و  هن  **** يدنمجرا لایخ  هن  يدنلبرس  ياوه  هن 

مهاوخ جاب  هزیتس  هب  نونجم  وچ  يورسخ  هک ز  **** یهاپس قفتم  هدش  منایشحو  موجه  ز 

مهانپ رد  ماد  دد و  مراصح  رد  تشد  رد و  **** یناهگان يالب  وچ  مدره  دوزف  نونج  ز 

مهایگ نآ  میسن  هتفکش ز  نونج  لگ  هک  **** یمیسن شوخ  هایگ  هچ  تیور  غاب  رس ز  هدز 

مهار تسا  هدز  یمنص  ناملسمان  ناتب  ز  **** نامیا دصق  هب  رگد  هک  ناهنپ  هچ  مشتحم  وت  ز 

مه تربع  راد  تسایس  ریشمش  تسفیح  نم  هب  هرامش 448 : لزغ 

مه تبحم  مان  مرب  یم  رجه و  ناج ز  مدرب  هک  **** مه تربع  راد  تسایس  ریشمش  تسفیح  نم  هب 

مه تداهش  یب  مشاب  هدرم  تیصو  یب  ادرف  هک  **** معنم نکم  تمان  ندرب  زا  ما  هدنز  بشما  کی 

مه تنم  راب  مشاب  هدنز  ات  افج  راب  مشک  **** وت زک  دبا  رمع  اشوخ  يراد  شوخ  روج  اب  نوچ  وت 

مه تمایق  روص  هخفن  دزاسن  مرادیب  هک  **** تقشع �هناسفا  مغ  مهاوخرد  هدرک  یعون  هب 

مه تارج  ياپ  مزاس  هاتوک  شتردق  تسد  هک  **** رگید مدمآ  خاتسگ  هدیدرگ  رپ  ریغ  تمزب  هب 

مه تمصع  ناماد  رطخ  دراد  نیزا  نسح  بیج  هک  **** لگ يا  ار  داب  يزابتسد  لاجم  دوخ  اب  هدم 

مه تفلا  لیم  دراد  وت  اب  یئانشآ  ياوه  **** تفلک یتشاد  شدوجو  زک  یئانشآان  یگس 

مه تحیصن  گنهآ  راد و  ادیپ  تسد  رگ  نابز  **** نونکا دوب  لال  وا  تبحص  رد  نم  میب  زک  یسک 

مه تمرح  وت  زا  شیب  یمرحم  نیا  دوب  وت  زا  شیپ  ارم  **** اجناک یعدم  يا  فالم  شمزب  ندوب  مرحم  ز 

مه تیلباق  دراد  لخد  برقت  ردنا  لوبق  **** اجناک مشتحم  يا  راد  عمج  رطاخ  ریغ  برق  ز 

مه هناگیب  لد  دزوس  انشآ  ناناج  خوش  نآ  هرامش 449 : لزغ 

مه هنازرف  دص  مارآ  درب  هناوید  نم  زا  ربص  **** مه هناگیب  لد  دزوس  انشآ  ناناج  خوش  نآ 

مه هناتسم  سگرن  نآ  دنک  یم  تراشا  ناهنپ  **** ناج دصق  دراد  هزمغ  ناک  دهد  یم  تراشب  شلعل 

مه هناخ  بتکم  نالفط  ناطخون  نم  رب  دندنخ  **** رس هناریپ  مدش  اوسر  نونج  قشم  رد  هک  سب  زا 
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مه هناوید  ما  هتفشاک  هدم  نم  دنپ  زورما  **** نابز غیت  دشک  یمرس  نم  نامرف  زا  خصان  يا 

مه هناورپ  زا  رت  کباچ  یقشاع  يراپس  ناج  رد  **** وت هب  میامنب  عمش  يا  نم  هب  یئامنب  يور  رگ 

مه هناریو  نیرد  يزیچ  نتفای  یناوت  دیاش  **** ینزور ما  هنیس  رد  وت  رهم  اهلد  جنک  يا 

مه هناگیب  روآ  محر  انشآ  ملاح  هب  دیرگ  **** ارم دیآ  دای  وچ  اهبش  تگس  ياهیگناگیب 

مرک بل  ناز  يدمان  مرانک  رد  نوچ 
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مه هنامیپ  کی  هب  یضار  مدش  تلصو  �هداب  زک  **** �هسوب نک 

مه هناش  زا  رتشین  دص  وت  تسد  زا  دروخ  بات  دص  **** مشتحم ناج  ياهگر  يدز  لکاک  رب  هناش  نوچ 

ما هدنکفا  باقن  یئاوسر  يور  زا  ام  هک  سب  هرامش 450 : لزغ 

میا هدنکفا  باجح  رد  دوخ  زا  مه  ار  اوسر  قشع  **** ما هدنکفا  باقن  یئاوسر  يور  زا  ام  هک  سب 

میا هدنکفا  بارطضا  رد  ار  شیوخ  تشهد  زای  **** زونه ام  اب  وجگنج  نآ  حلص  حرط  هدنکف  ات 

میا هدنکفا  باذع  رد  تمایق  زا  شیپ  ار  قلخ  **** شا هشیدنا  زک  میراد  یخزود  لد  شتآ  ز 

میا هدنکفا  باتفآ  غیت  شیپ  دوخ  رس  ام  **** بش يودنه  نوچ  هک  ار  تداهش  حبص  هد  هدژم 

میا هدنکفا  باکر  رب  رگنل  ربص  زا  ام  هچرگ  **** کبس دح  زا  شیب  هدیدرگ  نانع  ار  شهاوخ  شخر 

میا هدنکفا  باوخ  هب  ار  دوخ  تحلصم  يارب  زا  **** ام هک  لد  يا  ار  وت  شلجم  نیا  نارادیب  ساپ 

میا هدنکفا  باتش  در  ار  ناگداتفا  راک  اپ ز  **** قوش ریثات  زا  فعش  نیا  اب  قشع  هار  هب  ام 

میا هدنکفا  بارش  يایرد  هب  رغاس  یتشک  **** زونه مد  نیا  ام  هک  نایامرف  هبوت  يا  يرگنل 

میا هدنکفا  باتک  رد  شتآ  هتسکشب  ملق  ام  **** دنا هدنکفا  رعش  حرط  نارای  هک  نونکا  مشتحم 

میتخادرپ برط  زا  لد  �هناخ  تدهع  هب  ام  هرامش 451 : لزغ 

میتخاس مغاب  میتسب و  یلد  شوخ  يور  هب  رد  **** میتخادرپ برط  زا  لد  �هناخ  تدهع  هب  ام 

میتخارفا نونج  نابایب  ردناک  یتیار  **** ار درگارحص  نونجم  دص  تخاس  رورپ  هیاس 

میتخات تبحم  نادیم  هب  تارج  نسوت  **** ام وچ  نودرگ  سراف  شخر  دنام  اج  رب  کشخ 

میتخاب ناج  یلو  نادیم  نیزا  میدرب  نورب  نت  **** ناربلد رگید  گنچ  زا  تفرگ  ار  ام  وا  قشع 

میتخادنا بآ  رد  یتشک  ام  هک  شکرب  نابداب  **** ادخان لخد  تسایرد  نیرد  ار  لکوت  رگ 

میتخانشن ار  شیوخ  رایع  صقان  رز  ام  **** کی هب  کی  تبحم  دقن  دشن  اسرف  کحم  ات 

میتخادگب ار  شیوخ  ناوختسا  زغم  هزره  **** لصو هار  رد  يزورفا  غارچ  رهب  مشتحم 
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میدش ریپ  نونج  ریجنز  هب  میدنام  هک  سب  هرامش 452 : لزغ 

میدش ریجنز  رس  قوط  هدش  مخ  دق  اب  **** میدش ریپ  نونج  ریجنز  هب  میدنام  هک  سب 

میدش ریگناهج  دیشروخ  وچ  رمالارخآ  **** لاله وچ  دوخ  مک  میتفرگ  هک  سب  ناهج  رد 

میدش ریت  نوچ  وت  نانیشن  كاخ  زا  یکی  **** قشع هر  رد  نامک  وچ  يدق  هب  هلچ  دص  دعب 

میدش ریبدت  �هنخر  زا  رد  هب  یک  رطخ  ناز  **** تشاد هقرفت  هپس  زا  رطخ  هک  نت  �هعلق 

میدش ریدقت  كوان  فده  انامه  ام  **** ام زا  ریبدت  هب  وت  يالب  ریت  دشن  در 

میدش ریصقت  هب  وت  ناگس  شیپ  مهتم  **** ریغ یئوگدب  ار و ز  افو  میداد  داد 

میدش ریپ  ناوج  هزات  نآ  تنحم  مغ و  رد  **** ام هک  وت  زا  طاشن  یناوج و  قشع و  مشتحم 

میناهرب ناج  دیق  هک ز  سوه  ارم  غیت و  هدیشک  وت  هرامش 453 : لزغ 

میناسرب دوخ  دارم  هب  رگا  یسرب  لد  دارم  هب  **** میناهرب ناج  دیق  هک ز  سوه  ارم  غیت و  هدیشک  وت 

میناشنب ینیشنب و  رگا  هک  دوش  هچ  لد  میرح  هب  **** لد میرح  هب  تمناشن  هک  ما  هداتس  عمش  وچ  بش  همه 

مینارگن رتشیب  وت  هب  دوش  نارگد  نارگید  هک ز  **** رد هب  دور  وت  مغ  لد  هک ز  رگد  هم  هب  رظن  منک  هچ 

میناوخن هچرگا  شیوخ  يوس  افو  زا  میناوخ  شیوخ  گس  **** ابر لد  وت  هک  مشوخ  نیمه  هب  ازس  ار  وت  لصو  هچرا  مین 

مینابز ياه  همشرک  هب  دهد  لد  وت  فطل  هنرا  یپ  ز  **** تینابز ياهزیتس  دوش ز  نوخ  هلصوح  گنت  لد 

میناتسب ناتب  نیزا  وت  ناتسب و  ناسخ  نیزا  نم  **** ار وت  رگا  بناج  ود  زا  دوب  یتدحو  يروضح و  وکن  هچ 

مینارب وت  زا  دناوخن  هک  وت  ناشن  غاد و  هب  میگس  **** نارم ممشتحم  وچ  نورب  ینکفا ز  ردب  نورد  زا  مرگ 

میور یم  نازوس  نایرگ و  تسلجم  زا  عمش  وچمه  هرامش 454 : لزغ 

میور یم  ناج  رب  غاد  لد  رد  بات  خر  رب  کشر  **** میور یم  نازوس  نایرگ و  تسلجم  زا  عمش  وچمه 

میور یم  ناشیرپ  یعمج  اب  میناشیرپ و  دوخ  **** تسین وت  فلز  لکاک و  لایخ  زج  ام  هرمه 

میور یم  نارود  يزاسان  رهد و  يافج  زا  **** کیل تسناسآ  وت  قشع  تنحم  اب  نتخاس 
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میور یم  ناتسرکش  زا  ماک  خلت  یطوط  وچمه  **** میوش یم  ناتسلگ  زا  رود  اونیب  لبلب  وچمه 

میور یم  نامیلس  تخت  يوس  وا  دای  هب  مه  **** رود هتشگ  نامیلس  تخت  �هیاپ  زا  روم  وچمه 

میور یم  نادرگ  نودرگ  شدرگ  ياضتقا  ز  **** سراف کلم  يوس  هاش  میرح  كاخ  زا  ینعی 

میور یم  نامرد  هدرکان  ار  شیوخ  درد  هک  هو  **** دوب رای  لاصو  ام  درد  نامرد  مشتحم 

میوگ افو  یب  نآ  هصق  مدرم  هب  مناوتن  وچ  هرامش 455 : لزغ 

میوگ ابص  اب  هگ  رحس  مجنا  هم و  اب  هگ  نابش  **** میوگ افو  یب  نآ  هصق  مدرم  هب  مناوتن  وچ 

میوگ ادتبا  زا  زاب  کیدزن  دوش  نوچ  رخآ  هب  **** نوزحم لد  اب  تیاکح  میوگ  شیرود  زک  یبش 

میوگ انشآ  فرح  وت  اب  هگان  هک  مهرد  يوش  **** ینیب ارم  نوچ  مسرت  هک  اهنت  مرذگن  تشیپ  ز 

میوگ او  ریغ  شیپ  هار و  زا  مور  نم  هگان  هک  **** دش نامیشپ  رخآ  درک  هار  رد  يد  هک  یفطل  نم  هب 

میوگ اطخ  کشم  ار  وت  فلز  رگا  **** نیچ کلم  هب  دزرا  یم  وت  نیچرپ  فلز  میسن 

میوگ اعد  ار  نابیقر  نت  رد  ناج  تسه  ات  ارم  **** یمانشد داد  ار  مشتحم  نابیقر  زیگنا  هب 

فرح ن

ندرگ رد  دنفا  دنب  مخز و  دز  ینکفا  دیص  ارم  هرامش 456 : لزغ 

نکفا دنمک  يوسیگ  هب  راد و  نامک  يوربا  هب  **** ندرگ رد  دنفا  دنب  مخز و  دز  ینکفا  دیص  ارم 

نسوت ندنار  میالم  غیت و  نتسب  فرحم  **** رگنب يوش  هگآ  ات  شنیکمت  زا  مه  يدنت  زا  مه 

نماد دنزرب  نوچ  دنز  رد  شتآ  قلخ  ناج  هب  **** یخوش زا  هک  مدرگ  ایح  سوناف  عمش  نآ  رس 

نزرا کی  هب  دزرا  یمن  اجنآ  باتفآ  صرق  هک  **** يرازاب تسار  تلامج  نوگ  مدنگ  راسخر  نآ  هب 

نخلگ دص  دود  اب  یلو  نشلگ  کی  يوب  دیآرب  **** يزورفارب شتآ  اه  هنیس  زا  يرذگب  اجره  وت 

نم ای  یئوت  نیاک  تلایخ  شوغآ  رد  مناد  یمن  **** وت اب  متخیمآ  يونعم  داحتا  زک  سب  ز 

نشور دش  وت  رهم  وترپ  زک  مشتحم  غارچ  **** نابات بکوک  نویامه  يا  رشح  ات  درم  دهاوخن 
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نامز نامز  اجناک  وت  يوک  مشک ز  نوچ  اپ  هرامش 457 : لزغ 

ناشک ناشک  مقشع  شکاشک  دروآ  یم  **** نامز نامز  اجناک  وت  يوک  مشک ز  نوچ  اپ 

نآ رب  ناربلد  متس  نیرب  کلف  روج  **** دسر یم  هک  سب  زا  دش  رازن  نت  راز و  ناج 

ناتس ناتسلد  نآ  تقرف  گنچ  ار ز  ام  **** ایب لجا  يا  لصو  روخ  رد  میتسین  نوچ 

نامگ نآ  مک  دش  نایع  تشگ  وچ  تبل  طخ  **** وت دوب ز  یئاهر  هک  نامگ  نیا  تشاد  لد 

ناور ناور  مزیر  وت  ياپ  هب  ات  يآ  زاب  **** گشا رد  بلابل ز  هدید  تشگ  یتفر و 

نایم نایمالسا  نتشک  رهب  تسا  هتسب  **** بش زور و  هک  نم  تب  نک ز  هرانک  لد  يا 

نآ هن  ناهن  مدرم  �هدید  مشتحم ز  يا  **** راگن نآ  تسد  زا  لد  هب  ینهیم  هک  یغاد 

ناخ ناشفارز  تسد  دناشف  رز  نم  هب  هک  سب  هرامش 458 : لزغ 

ناخ ناماد  هب  تخود  ارم  دیما  تسد  **** ناخ ناشفارز  تسد  دناشف  رز  نم  هب  هک  سب 

ناخ ناش  رد  هدمآ  بیرق  حتف  تیاک  **** دنلب کنیا  دوشیم  بیرق  حتف  تیار 

ناخ نابهگن  هتشگ  فطل  ياضاقت  دوخ ز  **** رهد رادهگن  هدرک  مکح  هب  ار  اضق  هک  نآ 

ناخ ناج  وت و  ناج  تسام  تسد  رد  وت  ناج  **** از هنتف  کلف  ياک  ادن  دزیا  دنک  یم 

ناخ نامرف  خرچ ز  دشک  رس  رگا  مد  کی  **** دشکرب رس  تسوپ ز  شیرابج  تلوص 

ناخ نابنج  �هلسلس  تسه  هک  تردق  دی  نآ  **** اپ هب  رخآ  دنک  یم  ار  حتف  �هلسلس 

ناخ نامرف  تدم  رود  دنارذگ ز  رد  **** راگدرورپ تریغ  رگا  دشابن  رود 

ناخ ناوخ  لزغ  غرم  مشتحم  شبقل  دش  **** راگزور نمچ  رد  رامش  یب  هلص  زا 

ناراب مرک  ترتسگ  مرک  تسد  یهز ز  هرامش 459 : لزغ 

ناراد مرد  نیا  ناج  تلد  تسد و  يادف  **** ناراب مرک  ترتسگ  مرک  تسد  یهز ز 

ناراب دوب  نآ  زا  خرس  رز  بان و  میس  هک  **** کلف مشچ  هدیدن  يربا  وت  تسد  گنر  هب 

یناشاک مشتحم  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 824زکرم  هحفص 321 

http://www.ghaemiyeh.com


ناراب نارگ  يراب  کبس  تانکمم  ز  **** تسین هک  تسین  ریذپ  كرادت  وت  دقفت 

ناراوخ مغ  دنروخ  منوخ  هک  هدیسر  نیا  هب  **** دسح راک  وت  يراوخ  مغ  ینوخ و  مرگ  ز 

نارادق گرزب  ردق  �هدننک  کبس  **** دنناجنس هبتر  کلم  نیرد  هک  ددم 

نارامیب ضبن  رقف  ضرم  رد  وت  زج  هب  **** تفرگ هک  ره  ربص  كاسما و  �هخسن  تشون 

نارای زا  يرای  مشچ  شدوب  رگ  وت  زج  هب  **** دعب نم  مشتحم  دانیبم  مشچ  هب  ناهج 

نآ زا  راسمرش  نیچ  تروص  تسه  هک  تیور  هرامش 460 : لزغ 

نازا راکشآ  عنص  دی  تقد  تسا  یشقن  **** نآ زا  راسمرش  نیچ  تروص  تسه  هک  تیور 

نازا راگن  تروص  هماخ  تسا  هزرل  رد  **** زونه یلو  تفلز  تروص و  تفای  ریرحت 

نآ زا  راگدرورپ  تردق  لامک  دبای  **** درگنب هکره  وا  رورپ  زان  لخن  رب 

نازا راخ  راخ  دص  يراخ و  هنیس  هب  ار  ام  **** تسا یلگ  فک  هب  ار  سک  همه  وا  ناتسلگ  زا 

نازا راودیما  مین  را  دیماان  نم  **** راودیما دنرمع  هب  گرم  میب  مدرم ز 

نازا راظتنا  رت  بعص  هک  يا  هتسناد  **** نم هب  ندمآ  ربخ  یهد  یم  رجه  رد 

نازا رامخ  یب  یم  �هشیش  هب  ار  وت  نسح  **** تسه هک  نامداش  نیمه  هب  ممخ  نوگلین  نیز 

نازا راک  تستشذگ  هک  ما  هراچ  رذگب ز  **** بیبط يا  مرمع  زا  رگد  یمد  کی  تسیقاب 

نازا راذگ  ارنالد  هتسخ  ياعد  ریت  **** تسین هک  ایوگ  کلف  فقس  تسنهآ  زا 

نازا رامد  مرآرب  هک  یم  رایب  یقاس  **** مغ هاپس  مراز  لد  رب  روز  هدروآ 

نازا راوخ  هعرج  منم  هک  شمغ  �هناخمخ  **** مشتحم ماجنا  حرف  یم  درورپ  یم 

ناسک چیه  زا  يرب  لد  یسک  ناج  یک  هب  ات  هرامش 461 : لزغ 

ناسگم موجه  تسا  ناتب  نسح  تفآ  **** ناسک چیه  زا  يرب  لد  یسک  ناج  یک  هب  ات 

ناسک هب  شتآ  ینزیم  یسفن  ره  لگ  وچ  هک  **** هناورپ کلم  عمش  يا  یلفاغ  دوخ  وت ز 
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ناسفن شتآ  �هنیئآ  وت  يور  دوش  ات  **** سفن میب  زو  وت  نسح  ناهج  هب  شتآ  هدز 

ناسرف يراب  وت  يادوس  هر  ناهر  مه  **** دنوش وچ  يریگب  تخات  کیب  نسح  روشک 

ناسرم هتوک  همه  ناریش  وت  يوک  رس  زو  **** زارد تسناگس  ياپ  تمرح  میرح  هب 

ناسوهلاوب زا  دنزرس  وا  رد  دوجس  هک  **** یمنص دناد  هچ  نسح  یهشنهاش  قزر 

ناسک هب  یسانش  هدنب  زا  شتبسن  ینکم  **** رگا سک  یب  مشتحم  تدنک  اهیگدنب 

ناسرب ناتسوب  هب  لبلب  تیحت  ابص  هرامش 462 : لزغ 

ناسرب ناتسناهج  ناخب  هدنب  دورد  **** ناسرب ناتسوب  هب  لبلب  تیحت  ابص 

ناسرب نانع  کبس  راوس  هدیزگ  نآ  هب  **** تسوا �هدنشک  نانع  تباجا  هک  نم  ياعد 

ناسرب نارماک  زارفارس  ریما  نآ  هب  **** دیسر هچ  نآ  نم  رب  ماک  دوخ  شکرس  تخب  ز 

ناسرب ناود  ناود  وا  سر  هتکن  عمس  هب  **** يردق بل  هب  دسر  یم  ناج  وچ ز  نامز 

ناسرب ناتساد  هفرط  نیا  يو  ناتسود  هب  **** دسرن رگا  رورغ  زا  راز  نم  �هصق  هب 

ناسرب نانچ  نآ  تسا  غالب  طرش  هک  نانچ  **** ونش ثیدح  دوش  تبغر  رس  زا  دوخ  رگو 

ناسرب ناگتسخ  هب  فطل  �هخسن  دیون  **** شخب یتسه  حیسم  يا  وگب  دورد  زا  سپ 

ناسرب نآ  يادص  تصاخ  �هدنب  شوگ  هب  **** دسر ماع  يالص  نوچ  تیرورپ  هدنب  ز 

ناسرب ناگیادخ  بانج  هب  ناگدنب  ز  **** يرصتخم وت  ابص  يا  دیسر  لوط  هب  نخس 

ناسرب ناشن  هشداپ  مشتحم  ناخ  هب  **** نیشن كاخ  ياونیب  مشتحم  يانث 

ناسرب نامرد  هب  هتسخ  نم  درد  ابص  يا  هرامش 463 : لزغ 

ناسرب ناناج  هب  ناج و  ناتسب  نم  زا  ینعی  **** ناسرب نامرد  هب  هتسخ  نم  درد  ابص  يا 

ناسرب نامیلس  هاگرد  هب  روم  �هفحت  **** رب ارآ  ناهج  دیشروخ  هب  هرذ  همان 

ناسرب ناطلس  هب  شیورد  یسوب  ناتسآ  **** ضرع نک  الوم  هب  هدنب  یتمدخ  مک  رذع 

یناشاک مشتحم  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 824زکرم  هحفص 323 

http://www.ghaemiyeh.com


ناسرب نامارخ  ورس  نآ  هب  يآ و  مارخ  رد  **** زیخرب يدینش  وچ  نم  یگداتفا  حرش 

ناسرب ناسحا  �هدژم  نم  هب  درگ و  رب  دوز  **** دنک شوگ  رگا  ملاوحا  �هصق  رس  هب  رس 

ناسرب نایاپ  هب  هصق  نک و  زاغآ  همان  **** ششیپ تعافش  نوناق  هب  نیشنب و  هنرو 

ناسرب ناغفا  هب  ار و  وا  سر  دایرف  هب  وت  **** راهنز دناسرن  یئاج  هب  راک  رگ  همان 

ناسرب ناعنک  هب  رصم  زا  ینهاریپ  يوب  **** اجنآ بابحا  �هدید  ینشور  یپ  زا 

ناسرب ناونع  هب  همان  نک و  هاتوک  هصق  **** تسا روهشم  افو  ناونع  هب  زاب  مشتحم 

ناشن دوب  مجنا  رز  زا  رهپس  رب  ات  هرامش 464 : لزغ 

ناشف مرد  اداب  وت  راثن  رد  تسد  **** ناشن دوب  مجنا  رز  زا  رهپس  رب  ات 

ناش ناشن ز  دص  وم  رس  رهب  ار  وت  تاذ  **** تسه هک  سب  وت  راک  یقرت  رد  هک  نیا 

ناشچ ینشاچ  تمرک  هعرجدرد  زا  **** دننزیم هنعط  ناشک  لیبسلس  فاص  رب 

ناشن دهد  یم  یط  متاح  لذب  تلذ ز  هب  **** قبس درب  یم  یک  يرسک و  لدع  تلدع ز 

ناشن هشداپ  وگب  هک  شدز  نهد  رب  لد  **** نیشن هگراب  ار  وت  تفگ  هیفس  قطن 

ناشکهک كالفا  رب  وچ  نیمز  رب  زاتمم  **** هدش تهگرد  هر  وت  یناشف  رز  زا 

ناشوخ تمدخ  یلد  شوخ  ناشوخ ز  دشیم  **** مشتحم هداب  یب  هک  داب  دای  دهع  ناز 

نانچ مه  مد  مه  راز  ياه  هلان  اب  مدمآ  هرامش 465 : لزغ 

نانچمه مکحم  دهع  یقاب  قشع  اجرب  رهم  **** نانچ مه  مد  مه  راز  ياه  هلان  اب  مدمآ 

نانچ مه  ممصم  رطاخرد  وت  سوباپ  مزع  **** ارم داب و  رب  هتفر  لطاب  ياهادوس  رس ز 

نانچ مه  مغ  رگشل  موجه  لد  راسح  رب  **** تشگ تسپ  نت  �هعلق  تسد و  دش ز  ناج  روشک 

نانچ مه  منرپ  مشچ  رد  وا  نیریش  تروص  **** گنس نیریش ز  تروص  دش  انف  یلیس  من  زا 

نانچ مه  ملاع  ياوسر  ملع  یئادیش  هب  نم  **** لثم يروتسم  هب  يراد  نتشیوخ  زا  یملاع 
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نانچ مه  متام  لوغشم  دوخ  تخب  گرم  هب  نم  **** شیع تسم  روش و  مرگ  ملاع  دادما  زا  قلخ 

نانچ مه  مرحم  ریغ  اهیمرحمان  همه  اب  **** لاصو مزب  رد  گشر  زا  درم  مورحم  قشاع 

نانچ مه  متاخ  شقن  ار  لد  ناطلس  وا  مان  **** همتاخ رب  انف  رهم  اقب  روشنم  تفای 

نانچ مه  مظعم  وا  ناگس  شیپ  یعدم  **** كاخ هب  ناسکی  دش  رای  ناتسآ  رب  مشتحم 

ناهنپ هچ  وت  زا  نورد  زوس  مرد  هدرپ  دش  هرامش 466 : لزغ 

ناهنپ هچ  وت  زا  نورب  هدرپ  زا  لد  هداتفا  **** ناهنپ هچ  وت  زا  نورد  زوس  مرد  هدرپ  دش 

ناهنپ هچ  وت  زا  نورد  زوس  دشن  هدیشوپ  **** مدیشک هدرپ  لد  هب  سوناف  وچ  دنچره 

ناهنپ هچ  وت  زا  نوزف  هتشگ  نم  لد  رهم  **** ادیپ هدش  تزبس  طخ  هایگ  رهم  ات 

ناهنپ هچ  وت  زا  نونج  غاد  زا  هدش  نشور  **** لهاج لقاع و  رب  وت  قشع  زا  میمرگرس 

ناهنپ هچ  وت  زا  نوسف  هب  مقشع  �هناسفا  **** مدرم تفهنن ز  ششوک و  یسب  درک  لد 

ناهنپ هچ  وت  زا  نوخ  یپ  رد  مهب  میتسه  **** تلعل �هداب  يوزرآ  بیقر  هدرک  ات 

ناهنپ هچ  وت  زا  نونک  تشگ  نایع  هلمج  رب  **** تشاد ناهن  قلخ  زا  مشتحم  لد  هک  يزار 

نتخاس يزاب  مرگ  ار  ناوهآ  تهاگن  يا  هرامش 467 : لزغ 

نتخادنا نیز  تشپ  زا  راوس  يزاب  نیرتمک  **** نتخاس يزاب  مرگ  ار  ناوهآ  تهاگن  يا 

نتخادرپ نتخاس  لمسب  هب  مک  دناوت  یم  **** ینکفا دیص  رد  هک  دراد  ردق  نآ  لغش  تا  هزمغ 

نتخات مزال  هچ  یپ  رد  ار  هدروخ  كوان  دیص  **** هنم وا  يافق  رد  رس  يدز  یمخز  ار  هکره 

نتخانشن سوه  زا  قشع  نتخاب  تمصع  دقن  **** تسه هک  هام  ياج  مزب  رد  هدم  ار  نایوج  ماک 

نتخاس رد  ناسکان  اب  نتخوس  ار  ناسک  یب  **** تسین دود  یب  یشتآ  اما  تسا  دادیب  ملظ 

نتخادگ هب  ندرب و  مغ  هتوب  رد  ناج  دقن  **** درز يور  زا  نومزآ  هجو  تسار  نازرو  رهم 

نتخارفا هآ  تیار ز  مد  هب  مد  نابوخ  شیپ  **** تسکش تزع  رگشل  رب  دروآ  یم  مشتحم 
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نتخیگنا لاهن  لگ  بآ و  تسیچ ز  ناقهد  لغش  هرامش 468 : لزغ 

نتخیگنا لادتعا  نیا  اب  لخن  نادزی  عنص  **** نتخیگنا لاهن  لگ  بآ و  تسیچ ز  ناقهد  لغش 

نتخیگنا لامج  غاب  زا  سگرن  الهش  ود  نآ  **** عنص ناقهد  یئاتکی  رد  تسا  یهجو  نیرتهب 

نتخیگنا لالز  زا  تسا  لاحم  رتهب  نیزا  جوم  **** لالز بآ  زا  يزیگنا  جوم  تسمادنا و  هچ  نیا 

نتخیگنا لاخ  طخ و  نیا  بان  میس  زا  ناوت  یک  **** ار وت  نسح  نایم  رد  تردق  تسد  دشابن  رگ 

نتخیگنا لاعن  فص  زا  تمزب  رد  ناوت  یم  **** ار شوپ  عصرم  ورس  دص  یشوپ و  بصق  دوخ 

نتخیگنا لاوئس  بابسا  دناوتب  یلیاس  **** دوجو رد  دیاین  مهناک  اطع  کی  رهب  دنچ 

نتخیگنا لاحم  تالایخ  زا  ریغ  یلصاح  **** ارم وا  لصو  ریسکا  �هشیدنا  رد  تسین 

نتخیگنا لاب  رپ و  نایرب  غرم  رهب  تسه  **** میدازآ هدژم  نونکا  دوخ  قشع  زا  نداد 

نتخیگنا لایخ  نادیم  ینعم ز  نسوت  **** وت عبط  اب  مشتحم  يوعد  هب  ناسآ  رپ  تسین 

نتفگ ناوت  یم  رتسگ  هیاس  باتفآ  ار  تخر  هرامش 469 : لزغ 

نتفگ ناوت  یم  رورپدیشروخ  �هیاس  ار  تطخ  **** نتفگ ناوت  یم  رتسگ  هیاس  باتفآ  ار  تخر 

نتفگ ناوت  یم  رکش  گنت  یگنت  ار ز  تناهد  **** اما یکران  زا  تفگ  يوم  دیاشن  ار  تنایم 

نتفگ ناوت  یم  ربارب  یسیع  مد  اب  ار  تمد  **** ندرک ناوت  یم  لباقم  فسوی  خر  اب  ار  تخر 

نتفگ ناوت  یم  ررکم  دنق و  ما  هتفگ  ار  شبل  **** یفرح بل  شون  نآ  اب  تفگ  ناوتن  هچرگ  ررکم 

نتفگ ناوت  یم  رگید  هن  نتشگ  ناوت  یمرب  نآ  هن ز  **** مد نیک  ما  هتفگ  یثیدح  یتسمرس  رد  هم  نآ  هب 

نتفگ ناوت  یم  روشک  تفه  هاشداپ  ار  وا  هک  **** ار لد  روشک  یهاش  هب  داد  مشتحم  ناس  هب 

نتفگ ناوت  یم  رصیق  جات  ار  وا  ياپ  كاخ  هک  **** تکوش هصرع  راوسهش  تلود  نید و  رهپس 

نتفگ ناوت  یم  رون  هام  ار  شنسوت  لعن  هک  **** میهاربا هاش  نیدلاورغلا  لالج  بلاغلاولا 

ندرک ناوتن  وت  ياج  رت  �هدید  رد  هچرگ  هرامش 470 : لزغ 
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ندرک ناوتن  وت  يانمت  عطق  نیمه  هب  **** ندرک ناوتن  وت  ياج  رت  �هدید  رد  هچرگ 

ندرک ناوتن  وت  يادوس  عنام  ار  رجه  **** یلو تفای  ناوتن  ششوک  هب  هچرگ  ار  لصو 

ندرک ناوتن  وت  ياناد  لد  فالخ  نوچ  **** شیوخ لد  فالخ  هتسناد  وت  رهب  زا  منک 

ندرک ناوتن  وت  يانمت  زین  ادخ  زک  **** مسرت یم  تیشکرس  سب  تسا ز  رفک  هچرگ 

ندرک ناوتن  وت  ياتکی  رهوگ  فدص  **** ار نودرگ  هن  هک  هفرط  نیا  یگنت و  لد  رد 

ندرک ناوتن  وت  يافخا  يدیشروخ و  وت  هک  **** منک هچ  اما  منک  تناهن  قلخ  زا  مهاوخ 

ندرک ناوتن  وت  ياشامت  ار ز  دوخ  ریس  **** زونه تشگ  ناوت  هدید  کلف  وچ  اپارس  رگ 

ندرک ناوتن  وت  ياضاقت  یئاین و  هک  **** دوس هچ  هدعو  طلغ  رای  يا  مه  هدعو  ینک  رگ 

ندرک ناوتن  وت  ياز  رهگ  عبط  لد  هب  **** ار ناک  دص  نخس  كرت  ینک  وت  رگ  مشتحم 

ندزرب نماد  هناکرت  نآ  زا  دزیخ  یم  هنتف  هرامش 471 : لزغ 

ندز رس  رب  لگ  هناتسم  نآ  زا  دزیر  یم  هوشع  **** ندزرب نماد  هناکرت  نآ  زا  دزیخ  یم  هنتف 

ندز رجنخ  ندینابنج  هب  نیکمت  زا  تسد  **** دای داتسا  مادک  زا  ایآ  دراد  شمشچ  كرت 

ندز رگشل  نیا  بلق  رب  ار  شیوخ  ناسآ  تسین  **** اج شنسح ز  رگشل  درگ  دنک  ارلد  ریش 

ندز رد  یئانشآ  تسد  هب  ار  لد  �هناخ  **** نآ زا  دراب  یم  هک  دراد  یگناگیب  زا  یمسق 

ندز رد  ملاع  هب  شتآ  ندزرب  یئاج  رس ز  **** تسافق رد  ار  وا  ياه  ندیشک  تولخ  رد  هداب 

ندز رغاس  تلاح  ردنا  ندیچیپ  نم  رس ز  **** ماع ياهعضاوت  زا  دعب  وزا  تسا  فطل  ناهج  کی 

ندز رگید  رجنخ  راظتنا  زا  دشک  یم  **** ار هدروخ  رجنخ  مخز  وا  نزرجنخ  سگرن 

ندز رتسکاخ  تشم  مدرم  مشچ  رب  زج  تسین  **** امش مشچ  �هوشع  نالازغ  يا  مشچ  نآ  شیپ 

ندز رپ  وا  رس  درگ  يرسرس  راک  تسین  **** وت ياو  یتشگ  عمش  نآ  هناورپ  مشتحم 

ندش دهاوخ  هیس  منادیم  فلز  ناز  نم  زور  هرامش 472 : لزغ 
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ندش دهاوخ  هبت  منادیم  لاخ  ناز  نم  لاح  **** ندش دهاوخ  هیس  منادیم  فلز  ناز  نم  زور 

ندش دهاوخ  هرز  اهلد  رپ  تسا  نیا  رگ  هولج  **** داتفدهاوخ اپ  اهنت ز  رپ  تسا  نیا  رگا  دق 

ندش دهاوخ  هلک  فرطنآ  هب  نازان  نانچ  ناک  **** نامز نآ  رهم  رب  درک  دهاوخ  زان  دص  ون  هام 

ندش دهاوخ  هرز  اهلد  سب  تسا  نیا  شور  رگ  **** داتف دهاوخ  اپ  اهناج ز  سب  تسا  نیا  مارخ  رگ 

ندش دهاوخ  هگ  دیص  دص  هدنزادرپ  دیص  **** راوس انعر  نآ  دزادرپ  نتخادنا  دیص  هب  رگ 

ندش دهاوخ  هگن  نارابریت  نایم  رد  **** يراک مهرم  هک  لد  يا  مشچ  زود  شهاگن  رب 

ندش دهاوخ  هنگ  نیدنچ  �هرافک  نم  لتق  **** ار راوخ  نوخ  نآ  نم  مدید  وا  غیت  زک  یتحار 

ندش دهاوخ  هم  هب  ات  یهام  نم ز  گشا  لیس  **** نینچ دز  دهاوخ  جاوما  مغ  رحب  رگ  مشتحم 

نسح نابز  تراشا  تقو  هب  تیوربا  يا  هرامش 473 : لزغ 

نسح نامز  رد  رگد  نابز  هد  ترهش  **** نسح نابز  تراشا  تقو  هب  تیوربا  يا 

نسح ناوراک  دلسگ  یمن  رگدکی  زا  **** مشچ هار  هاش  رد  وت  لایخ  دش  دمآ  ز 

نسح نامک  شکاشک  هب  تا  هزمغ  وچ  درآ  **** دنروآرب رپ  نیمز  لها  قشع  ریت  زا 

نسح نامگ  فسوی  هب  وت  یبوخ  بنج  رد  **** درب یمن  اخیلز  هک  یتیاغ  هب  یبوخ 

نسح ناحتما  ناشندربب  دنک  تب  ناک  **** ارم ناهج  ردنا  لد  هدیرفاین  نادنچ 

نسح ناما  ینامز  زونه  يربلد  زا  **** دهد یمن  هم  نآ  دش و  یهت  لد  ملاع ز 

نسح نارگرس  يددم  دب  مرج  هب  دشاب  **** دنکفیب نت  زا  رس  رازهدص  هک  يزور 

نسح نایشآ  رد  هدمآ  رورپ  زابهش  **** تسا هزمغ  غرم  تیبرت  مرگ  هک  تمشچ 

نسح ناهج  فسوی  هب  وت  فرصت  زا  شیپ  **** دادن ناهج  تنسح  يراکشیپ  رهب  زج 

نسح ناد  هننیآ  رد  هنامز  تا  هنییآ  **** هاگن نامز  رخآ  هنتف  رهب  تشادیم 

نسح نازخ  ددرگ  وت  يور  درگ  هک  يزور  **** دفکشب هک  اهلگ  هچ  نسح  راهبون  زا 
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ياعد اداب  **** نازخ دنک  اهنمچ  راهب  تراغ  ات 
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نسح نابساپ  تمشتحم 

نکب يا  هدرکن  هچ  نآ  افج  زج  هدرکن  وت  يا  هرامش 474 : لزغ 

نکب يا  هدرکن  هچ  نآ  ام  نوخ  هب  شکب  غیت  **** نکب يا  هدرکن  هچ  نآ  افج  زج  هدرکن  وت  يا 

نکب يا  هدرکن  هچ  نآ  ارد  مرد  زا  ربخ  یب  **** ناج عاتم  رگا  یهاوخ  نید  هار  لقع و  هدز  يا 

نکب يا  هدرکن  هچ  نآ  افو  زا  هب  تمتس  يا  **** ما هتشکن  تمتس  زک  یشک  متنم  هب  دنچ 

نکب يا  هدرکن  هچ  نآ  اشگرب  فلز  �هدقع  **** نیدب یلیام  لد و  دص  خر  هب  يا  هدوبر  هک  يا 

نکب يا  هدرکن  هچ  نآ  ایب  نامز  نیا  موریم  **** ناشک افج  زا  نم  لثم  ترد  رب  هدوبن  هک  يا 

نکب يا  هدرکن  هچ  نآ  امن  مشتحم  هب  يور  **** هر لد ز  رازه  هدرب  هم  يور  هدومن  هن  يا 

نک دنبرد  تدوخ  يوسیگ  هب  تدیص  مدش  نوچ  هرامش 475 : لزغ 

نک دنویپ  يوق  مدیق  نیا  هب  دوخ  اب  دبا  ات  **** نک دنبرد  تدوخ  يوسیگ  هب  تدیص  مدش  نوچ 

نک دنسروخ  تدوخ  زا  یگنر  هب  یئوب  رگ  تسین  **** بیصن یب  بیلدنع  يارب  انعر  لگ  يا 

نک دنق  راک  خوش و  يا  شاب  رهز  یناوت  ات  **** تسیا هیام  شوخ  ار  سومان  نابل  نیریش  یخلت 

نک دنچ  يدنمدرد  ياود  نیشنب  سفن  کی  **** يوریم یپ  رد  رامیب  دص  هک  مد  احیسم  يا 

نک دنم  تجاح  هب  ور  رخآ  یتاجاح  �هلبق  **** چیپم ناهارمگز  رس  قحلا  يدوصقم  �هبعک 

نک دنزرف  نیا  هب  ام  يارب  زا  شرافس  کی  **** تسد ام ز  راک  مایا  ردام  يا  دور  یم 

نک دنویپ  دص  هب  مکحم  وا  دهع  کی  ره  زیخ و  **** مشتحم ياهدهع  رب  رگ  تسین  تدامتعا 

نک زاس  نوناق  هنتف  يا  دز  گنهآ  قشع  هدرپ  رد  هرامش 476 : لزغ 

نک زاغآ  شورخ  لد  يا  همزمز  زا  تشذگ  تبحص  **** نک زاس  نوناق  هنتف  يا  دز  گنهآ  قشع  هدرپ  رد 

نک زادنا  تسد  داینب  یتفای  تصرف  قشع  يا  **** تیفاع کلم  طبض  زا  دش  هاتوک  درخ  تسد 

نک زاورپ  ناج  غرم  يا  هدوشگ  رپ  یقشع  زابهش  **** نیمک رد  یهاگ  دیص  زا  زاب  لبط  يادص  دمآ 
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نک زاب  رد  ورب  لد  يا  دنز  یم  رد  رب  هقلح  مغ  **** ور لابقتسا  هب  ناج  يا  دسر  یم  هر  زا  کنیا  قشع 

نک زاجعا  يوعد  ور  نینچ  نیا  یهاوگ  يراد  **** نم دننام  ما  هدنز  ات  تشسرپ  کی  زا  هدنز  دش 

نک زاتمم  ار  دهع  نیا  ناربلد  رگید  دهع  زا  **** ناهج نز  مه  رب  امنب و  ار  شیوخ  یتسه  هک  یعون 

نک زان  لد  رب  وت  مغ  يا  مغ  هب  وش  نازان  وت  لد  يا  **** منص نآ  تسا  زاون  نیگمغ  مشتحم  دارم  رب  نوچ 

نکشب هر  درگ  زا  ارم  نیکمت  قشع  يا  ایب  هرامش 477 : لزغ 

نکشب هپس  تشپ  ار  لقع  نک  ور  شیپ  ار  نونج  **** نکشب هر  درگ  زا  ارم  نیکمت  قشع  يا  ایب 

نکشب هت  ود  تشپ  ار  هلاسدص  دهاز  نارازه  **** اجنآ قشع  راب  زو  نک  تسا  ردق  نم  ورس  دجسم 

نکشب هشداپ  انعر  وت  ناتسب  ناتسلد  ابیز  وت  **** زجاع نآ  ریخست  رد  دنناهاش  هک  لد  راصح 

نکشب هم  هب  ات  یهام  ار ز  اهلد  قاط  ایب و  **** یتسدربز تیوربا  قاط  همر  هب  تسب  نوچ  اضق 

نکشب هگن  کی  روز  هب  ار  لد  رگشل  �هوکش  **** رگشل دشک  تملظ  زا  لد  تقشع  يداو  رد  رگا 

نکشب هدراهچ  هام  ردق  یلاله  لکش  نازو  **** امنب خر  فرط  عقرب  يآ و ز  هاگراب  ماب  هب 

نکشب هلک  اشگب  رمک  هد  تزاجا  ار  فلکت  **** ناتسب حدق  نیشنم  نیمغ  ناد  تمینغ  ار  تعغارف 

نکشب هگراب  نایجاح  بوچ  هب  ناویک  رس  **** ینیب وا  راوید  رد و  رب  نایوج  ماک  زا  رگا 

نارگ لطر  نآ  هب  **** ار مدهز  تشپ  وگ  مشتحم  یقاس  تسا  نیا  رگا 
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نکشب هنگ  راب  زا  ندومیپ 

نکم راز  لد  رازآ  مد  هب  مد  شمتفگ  هرامش 478 : لزغ 

نکم رازآ  هوکش ز  ینکم  رای  رگا  تفگ  **** نکم راز  لد  رازآ  مد  هب  مد  شمتفگ 

نکم رایغاب  شوگ  ونشب  نم  زا  تفگ  **** دینش رایغا  هنعط ز  ناوت  دنچ  شمتفگ 

نکم راهظا  لد  درد  تدوش  ناج  ات  تفگ  **** منک هچ  مناج  هب  شیوخ  لد  درد  زا  متفگ 

نکم راهنز  هک  دروآرب  غیت  نایم  زا  **** منک وت  يادف  شیوخ  رس  هک  هب  نآ  متفگ 

نکم راوخ  وا  تزع  یپ  زا  دروخ  تفگ  **** رادم راوخ  ار  هدشلد  مشتحم  شمتفگ 

نکم وک  نآ  رس  مزع  ور  هبعک  ياسراپ  يا  هرامش 479 : لزغ 

نکم ور  ام  �هلبق  رد  ینکیم  مگ  ایر  هار  **** نکم وک  نآ  رس  مزع  ور  هبعک  ياسراپ  يا 

نکم وخ  اهتفص  نیا  اب  يرهوج  یسدق  وت  اما  **** يرب نامیا  یهاک و  نید  يرپ  يا  تسنات  هب  مسر 

نکم وا  بیصن  نارجه  نکب  وا  تایح  خیب  **** رطخ دراد  تتقرف  زک  ربخ  یب  ره  نم  وچ  برای 

نکم وزاب  توق  رد  نم  ریخست  رب  هیکترپ  **** دنک یم  تراکش  تمکح  یشکرس  زک  ما  يدیص  نم 

نکم وگ  نم  یهارمه  دنک  رگ  تنم  هب  مه  ناج  **** ایم وک  دیاین  رگ  لد  مور  یم  تیوک  اهنت ز 

نکم وب  ار  وا  ياهلگ  یلو  نشلگ  نارب  رذگب  **** نورب نوخ  زا  دهد  یم  لگ  مشتحم  رازم  راخ 

نکم یئوخدب  هظحل  کی  نم  هب  خر  يدومن  نوچ  هرامش 480 : لزغ 

نکم یئور  شرت  هب  نیریش  رادید  تبرش  **** نکم یئوخدب  هظحل  کی  نم  هب  خر  يدومن  نوچ 

نکم یئوگیم  شیوخ  ناج  دصق  رگ  منک  یم  **** نکب یئوگیم  شیوخ  شیع  خیب  رگ  منک  یم 

نکم یئوکین  ریغ  اب  یتسین  دب  دوخب  رگ  **** يدب زا  ریغ  یلصاح  درادن  یکین  نادب  اب 

نکم یئوداج  میلعت  ار  زاجعا  بحاص  **** قلخ ریخست  رد  تسین  نوسفا  جاتحم  تا  هزمغ 

نکم یئوجلد  هب  لد  شوخ  ار  دادیب  قشاع  **** هدم مداد  تهر  رد  لد  ما  هدرک  مک  دوخ  هک  نم 
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نکم یئوش  اطخ  نیا  ام  �همان  رد  یسک  وگ  **** تسا یقشاع  ياطخ  ام  هانگ  ناوید  نیرد  رگ 

نکم یئوخ  شوخ  راهنز  مشتحم  دشاب  هچرگ  **** سوهرپ يادگ  اب  اما  نک  یئوخ  دب  كرت 

نم اب  نم  رایدزرو  رهم  نابیقر  شیپ  نآ  زا  هرامش 481 : لزغ 

نم اب  نم  رایغا  �هنیک  ددرگ  شیب  دهاوخ  هک  **** نم اب  نم  رایدزرو  رهم  نابیقر  شیپ  نآ  زا 

نم اب  نم  راسخر  لگ  رس و  درآ  رد  رس  رگ  بجع  **** مراد نم  هک  یتسپ  علاط  نوبز و  تخب  نیا  هب 

نم اب  نم  راتفگ  رکش  خوش  نخس  یخلت  نیا  هب  **** دیوگ یم  هک  نایوگدب  دیوگ ز  یم  هچ  مناد  یمن 

نم اب  نم  راد  لد  نارگ  رس  دشاب  هک  منیب  ناسچ  **** یتشگ نارگ  لد  میاد  رایغا  شجنر  زک  ارم 

نم اب  نم  رازآ  یپ  زا  یئانشآ  درک  یم  هک  **** متسناد هناگیب  دش  خوش و  نآ  درب  وچ  مراز  لد 

نم اب  نم  رادقم  یب  مصخ  دراد  هچ  مناد  یمن  **** دش مک  نم  رادقم  نم  رای  شیپ  مصخ  دیک  ز 

نم اب  نم  راب  شتآ  هآ  دشابن  هرمه  رگا  **** یئاهنت ياهبش  مرب  هر  نوچ  مشتحم  شیوک  هب 

نم راکف  لد  دود  هیس  ارم  بش  تخاس  هرامش 482 : لزغ 

نم راگزور  هب  ياو  دوب  نینچ  رگا  مزور  **** نم راکف  لد  دود  هیس  ارم  بش  تخاس 

نم رابغ  دنک  هریت  ار  رهپس  �هنیآ  **** یتسین داب  هب  هآ  ماوت  مغ  زا  دهد  نوچ 

نم راب  هرارش  هآ  دشک  ملع  نورد  نوچ ز  **** مغ زیخ  جوم  همیخ ز  نوربالب  ربا 

نم رارق  یب  لد  زا  تسا  هدرک  رارف  ربص  **** دوخ غیت  هب  ارم  لتق  يا  هداد  رارق  وت  ات 

نم راکهانگ  مشچ  دهج  یم  هشوگب  هشوگ  **** التبم قشع  هب  تخاس  ارم  تا  هراظن  ات ز 

نم راکش  دنک  خرچ  ار  هلازغ  نآ  رگد  رگ  **** دوخ راک  هب  مسر  زاب  مشتحم  تسخن  هب ز 

نم رای  ات  منک  دوخ  راعش  ار  یتسرپ  تب  هرامش 483 : لزغ 

نم رازآ  دنک  نوچ  دسرتن  دوخ  يادخ  زا  **** نم رای  ات  منک  دوخ  راعش  ار  یتسرپ  تب 

نم راوطا  زا  یضار  ناملسمان  نآ  دوش  ات  **** مشک تعاط  زا  تسد  دجسم  اپ ز  يوقت  رس ز 
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نم رادلد  هنگ  یب  نم  نتشک  رد  دوب  ات  **** ینتشک مدرگ  هک  نادنچ  تیصعم  ردنا  مشوک 

نم راوخنوخ  تب  زا  دنهاوخن  اعطق  نم  نوخ  **** منتشک زا  دعب  هک  مزاس  دوخ  مضح  ار  ناتسود 

نم راکرپ  هم  ناشیا  ندرگ  رب  هنگ  نیا  **** دهن ملتق  زا  سپ  ات  مراد  تسود  ار  نانمشد 

نم راسخر  يرپ  دناد  دوخ  گنر  کی  �هدنب  **** ارم ات  تدابع  كرت  زا  میوروش  هیسوگ 

نم رای  دنیب  شیوخ  ماک  هب  رگید  ارم  ات  **** ار شیوخ  ناسکی  هریت  كاخ  هب  دهاوخ  مشتحم 

نم رای  قشع  هرذ  کی  رگا  يدوب  کلم  رد  هرامش 484 : لزغ 

نم راب  شتآ  هآ  يدنکفا  شتآ  کلف  رد  **** نم رای  قشع  هرذ  کی  رگا  يدوب  کلم  رد 

نم رازلگ  رد  قشع  زا  تفکش  اهلگ  بجعلاوب  **** دش هراپ  دص  لد  كاچدص و  رگج  مراز  نت  رد 

نم راکفا  �هنیس  كاچ  دیآ ز  نورب  لد  **** وا سوباپ  یپ  زا  ورس  نآ  ملاماپ  دنک  نوچ 

نم رادوا  هر  رد  تربع  هار  زا  دننز  نوچ  **** ار روصنم  دنکفاروگ  رد  هزرل  میوه  ياه و 

نم راک  رد  بجع  يرهز  شلتاق  مشچ  درک  **** تایح مبای  یمد  شلصو  تبرش  زا  متساوخ 

نم رازآ  رد  شوک  رتمک  وت  رخآ  یتسود  **** راز دنیزگ  نانمشد  نم  رب  هک  مراز  نانچ  نآ 

نم راعشا  �هخسن  رد  ملق  زا  دتفا  شتآ  **** شیوخ زوس  قشاع  رعش  مسیون  هگره  مشتحم 

نم زاین  رجع و  تیآ  دناوخ  هک  برای  هرامش 485 : لزغ 

نم زاون  نیکسم  رورپ  هدنب  هاش  رب  **** نم زاین  رجع و  تیآ  دناوخ  هک  برای 

نم زارف  نودرگ  شک  رس  راوسهش  اب  **** راسکاخ نیکسم  نم  زا  دیوگ  هک  برای 

نم زابکاپ  رظن  یئانشور  يا  **** نامدرم نیب  ناهج  مشچ  شخبرون  ياک 

نم زاین  رددرگن  یمن  ارچ  نونکا  **** زان گندخ  يدنکف  هب  نمب  شوخ  هک  تمشچ 

نم زار  رخآ ز  دش  ریگ  هشوگ  هچ  رهب  **** زار دینش  یم  نم  هک ز  تکرابم  شوگ 

نم زارد  رمع  �هتشر  تخاس  هاتوک  **** افج زک  دید  یجک  نم  رگم ز  تفلز 
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نم زاس  هراچ  يا  يوش  نم  زاس  هراچ  رگ  **** كاب هچ  ما  هراچیب  وت  درد  مشتحم ز  نوچ 

نم زا  ابرلد  نآ  تشذگ  نایوگنخس  بل  ریز  هب  هرامش 486 : لزغ 

نم زا  ایئوگ  وا  لد  رد  یفرح  هدیدرگ  هرگ  **** نم زا  ابرلد  نآ  تشذگ  نایوگنخس  بل  ریز  هب 

نم زا  ایح  ناک  نآ  دراد  لد  رد  هچ  مناد  یمن  **** یبوخ زا  شبنج  رد  شبلو  مرش  زا  شماخ  شنابز 

نم زا  اهچ  دشاب  شرطاخ  رد  ات  تفر  مشیپ  ز  **** نیکمت نارگ  ماک و  کبس  نیکرپ  لد  نیچرپ و  نیبج 

نم زا  ای  تشاد  یم  وا  زار  ساپ  هک  متسنادن  **** تب نآ  دیزگ  بل  دید و  ریغ  اب  نوچ  زار  مه  ارم 

نم زا  افو  مان  دونشب  رگ  افج  غیت  دشک  **** مزیرنوخ رهب  زک  وا  شیپ  مرابتعا  یب  نانچ 

نم زا  ابلاغ  نمیا  تسین  ناراد  زار  زا  شلد  **** بلاغ وا  رب  تشهد  دوشدنیب  سک  هب  مزار  مه  وچ 

نم زا  المرب  دتفا  یفرح  شزار  دسرت ز  یم  هک  **** مدربب نامک  نیا  ناهنپ  درک  نوچ  ار  توق  ایرد  هب 

نم زا  انشآ  فرح  هتفگ  مه  وخ  هناگیب  نآ  هب  **** ایوگ وا  ناصاخ  مهب  مدنیامن  یم  یناهن 

نم زا  اج  چیه  یئوگن  یفرح  رگد  دیاب  مه  وت  **** ینعی مشتحم  شیپ  مانشد  ار  زامغ  دهد 

نم لد  ياشگ  هدقع  تا  هژم  گندخ  يا  هرامش 487 : لزغ 

نم لکشم  ندز  مشچ  کی  هب  وت  زا  هدش  لح  **** نم لد  ياشگ  هدقع  تا  هژم  گندخ  يا 

نم لگ  زا  وا  یگنر  کی  لگ  زج  دمدن  **** كاخ رب  انعر  لگ  نآ  رگا  دزیر  نم  نوخ 

نم لتاق  زا  نم  نوخ  بلط  سک  دنکن  **** موش هتشک  رگا  هک  دوخ  یسک  یب  زا  مداش 

نم لد  زا  تسا  هدمآ  گنت  هب  زین  شمغ  هک  **** ناهد گنت  نآ  مغ  زا  ملد  گنت  نانچ  نآ 

نم لزنم  رس  هب  وت  راذگ  هاگ  یب  هاگ و  **** دتف هک  نت  زا  نکف  وک  نآ  رس  رب  نم  رس 

نم لجعتسم  تلود  نیا  رس  هب  دمآ  دوز  **** یلو لیجعت  وت  غیت  نم  نتشک  رد  تشاد 

لصاح یب  �هتفگ  نیزا  لصاح  دوش  هچ  **** لیام نم  هم  تسین  نخس  هب  نوچ  مشتحم 
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نم

نم وت  يالاب  نادرگرس  هنتف  الاب  هب  يا  هرامش 488 : لزغ 

نم وت  ياپارس  نابرق  زان  اپارس  يا  **** نم وت  يالاب  نادرگرس  هنتف  الاب  هب  يا 

نم وت  يانعر  دقرب  ما  هتشگ  ناریح  هک  سب  **** دننم ناریح  قلخ  وت  �هولج  دوجو  اب 

نم وت  يالهش  مشچ  دیهش  يا  تسمشچ  هچ  نیا  **** ناج داینب  رد  هنخر  تزاب  مین  مشچ  هدرک 

نم وت  يار  �هدنب  يا  ار  هدنب  يزاون  یم  **** ناسک شیپ  المرب  نم  يراوخ  ددرگن  ات 

نم وت  ياس  نمس  فلز  هدنام  لد  رب  دنب  **** رشح زور  مشابنرگ  مه  زا  لسگب  مدنبدنب  نم 

نم وت  يالاب  لخن  لایخ  زا  لگ  رد  ياپ  **** زونه مشاب  دحل  كاخ  زا  رس  مرآ  نورب  نوچ 

نم وت  يادوس  ریجنز  زا  میوج  یصالخ  رگ  **** دابماج مقشع  يوک  ناگناوید  فصو  رد 

نم وت  يانمت  هار  هتفر  اپ  رد  راخ  **** قارف زا  متسه  هک  انعر  لگ  يا  ریگ  نم  تسد 

نم وت  يارآ  سلجم  یشاب  وت  وا  هاشداپ  **** رعش هب  دیارآ  سلجم  ار  ناورسخ  ات  مشتحم 

نم هام  ناهن  هدید  زا  دوش  رگ  هرامش 489 : لزغ 

نم هآ  ناهج  درآرب ز  دود  **** نم هام  ناهن  هدید  زا  دوش  رگ 

نم هام  نامگ  هب  دتفا  رگ  هآ  **** شیوخ يانمت  هب  نم  هگن  زا 

نم هاوخ  نایز  تسا  شیب  همه  زا  **** هاوخ دوس  ارم  تسدنپ  هب  هک  نآ 

نم هاکناج  �هلان  زا  نم  ناج  **** نک هشیدنا  مدمآ  ناج  هب  وت  زا 

نم هاش  ناتسم  نم  زا  نم  ناج  **** تساونیب نم  ناج  تیگدنب 

نم هاچ  ناهن  هدنک  وا  هر  رد  **** خرچ هک  لفاغ  لد  يا  شوه  هب  شاب 

نم هار  ناور  ورس  نآ  دز  کین  **** متشاد یهر  هدرسفا  مشتحم 

نم يالتبم  ناجراب  ریز  تسوت  زک  سب  ز  هرامش 490 : لزغ 
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نم ياج  هب  دشاب  رگا  هوک  دشاپب  مه  زا  گیر  وچ  **** نم يالتبم  ناجراب  ریز  تسوت  زک  سب  ز 

نم ياول  رشحم  فص  رد  نونجم  شود  رب  دوب  **** قشاع تبترم  دبای  رشح  رد  رگا  قشع  ردق  هب 

نم يافو  رشحم  رواد  دجنس  وت  رهم  اب  وچ  **** نیریش زا  داهرف  لعفنم  یلیل  نونجم ز  دوش 

نم يازج  درآ  لعف  هب  هگناو  ادخ  دناد  هنگ  **** ار نابوخ  قشع  رگ  نم  فرح  رسارس  خزود  دوش 

نم يادخ  يداد  یک  درد  یناهج  اهنت  ارم  **** نامرد ناهج  کی  يدونب  شلصو  يداو  رد  رگا 

نم ياپ  زین  رشحم  زور  لگ  زا  دیآ  نوریب  هک  **** مناد یمن  نکمم  ملک  رد  اپ  یقشاع  زک  سب  ز 

نم يارجام  تمایق  زور  نایم  رد  دتفا  وچ  **** يراج مشتحم  نوخ  همشچ  دص  دوش  یمشچ  رهز 

نم يار  هناگیب  دونشن  ممان  هک  دهاوخ  یم  وچ  هرامش 491 : لزغ 

نم يانشآ  دشاب  هکره  اداب  هناگیب  وزا  **** نم يار  هناگیب  دونشن  ممان  هک  دهاوخ  یم  وچ 

نم ياقب  نم  يادخ  زا  صالخاب  دهاوخ  یم  هک  **** یشخب یم  ماک  ار  یعدم  یعون  هب  نم  مغر  ز 

نم ياجتلا  یم  زج  هاوخرد  یپ  زا  هاوخدب  هب  **** يراد اور  یک  ات  مین  ششخب  روخرد  رگ  شکب 

نم يارب  یمشچ  �هشوگ  نابنج  هب  مه  بجاح  هب  **** ار نارای  دنرآ  مزب  هب  تناصاخ  هک  یئامرف  وچ 

نم ياج  هب  يدوب  رگا  ریغ  یتفرگ  رس  رد  اهچ  **** الاب مدق  دوخ  ياج  مداهنن ز  رای  برق  ز 

نم يایربک  سوک  مایا  خرچ  ماب  رب  دنز  **** يزاس ما  هزاوآ  دنلب  رگ  یمالغ  فیرشت  هب 

نم ياج  نامرح  نادنز  دش  لصو  دوجو  اب  هرامش 492 : لزغ 

نم ياو  مدرم  �هنشت  ناویح  بآ  رانکرب  **** نم ياج  نامرح  نادنز  دش  لصو  دوجو  اب 

نم ياپ  رب  دز  هشیت  دص  نورب  رد  شعنم  تسد  **** دزن لگ  نیچلگ  تسد  رب  نورد  ردناک  نابغاب 

نم يارآ  تشهب  يور  لگ  دق  یبوط  رس و  **** بیصن خزود  نم  الا  دنکف  سک  ره  رب  هیاس 

نم يادرف  رب  ياو  منینچ  نیا  زورما  هک  نم  **** بابک نم  ناج  لصو و  زا  يا  هحشر  یقاب  تسه 

نم يامیپ  ناهج  گشا  ناوراک  نیا  یپ  رد  **** كاخ ندینامد ز  دهاوخ  یترسح  هایگ  رپ 
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نم يادیش  لد  دیما  وت  زا  دوب  نیزا  شیب  **** دیماان يدرک  زین  مماع  ياهدقفت  زا 

نم ياورپ  یب  ناطلس  مغ و  یب  هاشداپ  **** ادگ دای  زا  تسا  ینغتسم  هک  ناغفا  مشتحم 

نورب اپ  تلزع  جنک  زا  مهن  ات  وک  یئمرگرس  هرامش 493 : لزغ 

نورب اغوغ  دص  هب  میآ  وت  قشع  زا  نانز  تبون  **** نورب اپ  تلزع  جنک  زا  مهن  ات  وک  یئمرگرس 

نورب ادیش  نم  میآ  ناهد  رب  فک  فک و  رب  رس  **** الص يزابناج  رهب  زا  دننز  ار  نادیم  درم  نوچ 

نورب اوسر  نم  میا  اخ  ریجنز  وخ  هتفشآ  **** ناگناوید فص  زا  نوچ  هلسلس  ون  دوش  تشهد 

نورب اجیه  فص  زا  درم  لدج  رهب  زا  دیآ  ات  **** مرد رب  فص  دص  هدرم  کی  درخ  لقع و  رگشل  رد 

نورب اضیب  دی و  مرآ  شیئاریگ  وترپ  زا  **** مروآ بیج  رد  تسد  نوچ  نم  هک  لد  رد  شتآ  وک 

نورب ارحص  نازا  میآ  سپ  شیپ  ردنا  یشحو  دص  **** مدمآ رهش  رد  يور  نوچ  وزک  وک  يروش  يارحص 

نورب ایرد  نازا  رشح  ات  مهد  رد  یئاج  هب  رخآ  **** شیصاوغ رد  وچ  مشوک  نم  هک  وک  يروش  يایرد 

نورب اهنت  مور  یم  نم  دنک  یم  نیز  سرف  تمه  **** دنز یم  نوخ  زا  مد  نادیم  دشک  یم  فصالب  لیخ 

نورب الیواو  هآ و  یب  سفن  کی  دیاین  نت  زک  **** ارم دزادنا  یگیدرد  سوه  زک  دراد  لیم  لد 

هناخ زک  منک  اج  ایرد  هب  یک  ات 
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نورب انغتسا  هب  دیآ  ناشکالیتسا  ناماد  **** يا هناناج 

نورب اهتریغ  هب  مد  ره  دروآدهز  تولخ  زا  **** میزاب يزاب  هک  یقشع  مهاوخ و  یلفط  دیق  یب 

نورب ایند  زا  هتفران  رظن  رد  تمایق  يرآ  **** وت قشع  زیختسر  زک  دش  کیدزن  مشتحم  ناه 

نورب دمآ  راوس  کی  رخآ  نسح  هاپس  زا  هرامش 494 : لزغ 

نورب دمآ  راسمرش  شیور  مرش  زا  باتفاک  **** نورب دمآ  راوس  کی  رخآ  نسح  هاپس  زا 

نورب دمآ  راب  هزمغ  زیر و  هوشع  هاگن و  رپ  **** رمث دزیر  وزا  دنت  داب  هک  رت  لخن  وچمه 

نورب دمآ  راد  بآ  غیت  رهد  ماین  زا  **** رت لخن  نآ  دق  زک  ناسآ  دش  مد  نآ  گرم  راک 

نورب دمآ  راکماک  هاش  زورما  ابلاغ  **** دنلب ناناکیپ  گناب  زا  ریفن  رپ  دش  کلف  رب 

نورب دمآ  رامخ  بلاغ  ءاشن  دش  مک  هچرگ  **** تسکش ناتسمرس  رازاب  شا  هناتسمرس  عضو 

نورب دمآ  رارق  یب  وربا  رب  نیچ  فک  رب  غیت  **** زاب هک  بشما  رارق  دوخ  اب  ار  هک  لتق  ات  هداد 

نورب دمآ  راظتنا  یب  ناور  ورس  نآ  هگان  **** رارق دوخ  اب  شرد  رب  مدوب  هداد  يراظتنا 

نورب دمآ  رابغ  زا  ارآ  ملاع  باتفآ  **** نسح نافوط  زا  تدهع  رد  ای  تساخ  تیور  طخ 

نورب دمآ  رایع  لماک  یلو  صقان  رب  تفر  **** ناتب قشع  �هتوب  رد  مشتحم  بلق  دقن 

نورب میآ  بارخ  مهاوخ  یم  رید  زا  یبش  وا  اب  هرامش 495 : لزغ 

نورب میآ  باجح  زا  نم  دنکفا  مرش  عقرب  وا  **** نورب میآ  بارخ  مهاوخ  یم  رید  زا  یبش  وا  اب 

نورب میآ  باتفآ  اب  نارد  تملظ  نماد  نم  **** بارخ تسم  نآ  دزادنا  بش  ریس  حرط  هک  نآ  شوخ 

نورب میآ  بارطضا  زک  ناما  دشخب  ردق  نآ  رگ  **** درذگب نم  نتشک  زک  نانچ  میوگ  هنگ  رذع 

نورب میآ  بآ  نوچ ز  ات  متخادنا  بآ  رد  یتشک  **** ناحتماار دوخ  هدرکان  ناتب  قشع  �هطرو  رد 

نورب میآ  بابک  مدرد  ورد  مد  کی  رگا  متفاک  **** یشتآ دزورف  دهاوخ  نم  رهب  زا  قشع  رشح  ات 

نورب میآ  باکر  نوگلگ  نتشیوخ  زیخ  جوم  زا  **** الب نارابریت  زک  سرف  نوچ  نادیم  هب  مدنار 
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نورب میآ  باذع  زا  نم  ناما  دبای  مشتحم  ات  **** ناکچ نارجه  خزود  رد  يا  هرطق  ناسحا  ربا  زا 

نید تفآ  دنلد و  يالب  هک  ابر  لد  ود  هرامش 496 : لزغ 

نیا �هوشع  هب  نید  تفر و  نآ  هزمغ  هب  ملد  **** نید تفآ  دنلد و  يالب  هک  ابر  لد  ود 

نیشن هدرپ  تسا  هچنغ  ایح  نیع  یکی ز  **** اشگ هدرپ  تسیلگ  نافرع  تیاغ  یکی ز 

نیمث رد  وچمه  هدنبات  ضراع  هب  یکی  **** بل هدنخ ز  هدومن  نافیرح  ماک  هب  یکی 

نیمز يور  يالب  انعر  تماق  هب  یکی  **** کلف هام  کشر  هدنبات  ضراع  هب  یکی 

نیچ هقان  هدوشگ  وسیگ  هدقع  یکی ز  **** اتخ گشم  هدومن  نیچرس  هرط  یکی ز 

نیمک هدوشگ  اه  هشوگ  زا  دوخ  مشچ  وچ  یکی  **** نامک هدیشک  ناوربا  زا  نم  دصق  هب  یکی 

نیک رجنخ  هب  یهگ  بادع و  غیت  هب  یهگ  **** فاکش فاکش  مشتحم  لد  ود  ره  تسد  ز 

نیز تشپ  ددرگ ز  نوگن  هم  نآ  ندز  ناگوچ  رد  وچ  هرامش 497 : لزغ 

نیمآ نیمالا  حور  اعد  نودرگ  انث  دیوگ  نیمز  **** نیز تشپ  ددرگ ز  نوگن  هم  نآ  ندز  ناگوچ  رد  وچ 

نیئآ نیا  هب  يرادهپس  منیب  یمن  نادیم  نیا  رد  **** اما افق  رد  یهاپس  نایامیس  هام  زا  دیسر 

نیکمت نارگ  اهلفحم  هب  نالوج  کبس  اهنادیم  هب  **** اجرباپ هوک  رگنل  هب  لجعتسم  قرب  يدنت  هب 

نیکست هن  تسمارآ و  هن  میوگ  نوچ  هک  دراد  نانچ  **** مدادیب ناگ  وچ  مخ  رد  تعیبط  کیرحت  هب 

نیئاپ زا  دز  ات  الاب  هب  الاب  زا  دنار  نیئاپ  هب  **** نایاپ یب  زان  شخر  وچ  نادرگالب  ار  وا  موش 

نیکسم قشاع  دص  دوریم  رس  یپ  رد  اجنآ  هک  **** نکسم وا  نادیم  رس  رب  لد  يا  يوک  نوخ  نکم 

نیسحت یپ  دنابنجب  یهاگ  ناشفرهوگ  بل  **** ناسحا ندعم  ناک  مشتحم  سب  نیا  تمزب  راثن 

نیا تسا  نم  يار  هک  یشکیم  مدوخ  یتسود  هب  هرامش 498 : لزغ 

نیا تسا  نم  يازس  ما  هدرک  ینمشد  شیوخ  هب  **** نیا تسا  نم  يار  هک  یشکیم  مدوخ  یتسود  هب 

نیا تسا  نم  ياف  وت و  دهع  �هجیتن  یلب  **** مدرک وت  دهع  هب  افو  ات  افج  متخادگ ز 
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نیا تسا  نم  ياعدم  نیع  منم  هک  یمغ  رد  هک  **** هگآ یتسین  یشکیم و  میعدم  لوق  هب 

نیا تسا  نم  يانشآ  هک  تعافش  درکن  یکی  **** شناگس لیخ  نم ز  لتق  مد  هک  رگن  افو 

نیا تسا  نم  ياج  هچ  ما  هرذ  نم  یباتفآ و  وت  **** تبرق دنسم  مشک ز  اپ  رگا  دشابن  بجع 

نیا تسا  نم  ياضر  یب  هک  شنارب  ماقم  نآ  زا  **** وک نآ  رد  میقم  یتریغ  یب  هتشگ ز  هک  ملد 

نیا تسا  نم  ياپ  زیرگ  مالغ  هنیمک  وگب  **** ددرگ وت  راچد  مشتحم  یهرب  مغ  رگا ز 

نیا تسیئابیز  نیئاک  يردیم  ام  �هدرپ  هرامش 499 : لزغ 

نیا تسا  یئاوسر  هچ  اوسر  یتخاس  ار  یملاع  **** نیا تسیئابیز  نیئاک  يردیم  ام  �هدرپ 

نیا تسا  یئانعر  هچ  تدق  هتشک  یناهج  يا  **** ار قلخ  یتشک  انعر و  دق  اب  يدرک  هولج 

نیا تسیئارآ  سلجم  قیرط  ای  يرای  مسر  **** مهب نارای  سلجم  دز  تا  هناتسمدب  عضو 

نیا تسا  یئامغی  كرت  نآ  هدروخ  كوان  دیص  **** تفگ دید و  ار  يا  هتشک  تزع  هب  یهار  رد  هکره 

نیا تسا  یئامیپ  داب  میوگن  یئامیپ  هداب  **** داب وچمه  اجنآ  یتفر  دمآ  یم  يوب  اجکره 

نیا تسیئالآ  نماد  دص  بجوم  ینادب  رگ  **** كاچ وت  زا  الاح  تسا  هدولآ  تمهت  نیدنچ  بیج 

نیا تسا  یئابیکشان  یتقاط و  یب  زا  تفگ  **** بل شون  نآ  خلت  دنچره  مشتحم  زا  دینش  يد 

نیا تسراسخر  هچ  تراسخر  هب  دزان  یم  نسح  هرامش 500 : لزغ 

نیا تسراتفر  هچ  تراتفر  دراب ز  یم  هنتف  **** نیا تسراسخر  هچ  تراسخر  هب  دزان  یم  نسح 

نیا تسرازلگ  هچ  ترازلگ  غرم  ار  نایسدق  **** تسا هدرک  تمصع  تسرازلگ و  ياج  ار  نالبلب 

نیا تسرازاب  هچ  ترازاب  تسا  هدنبیرف  سب  **** دنرخ تلعل  بل  زا  مانشد  دنرآ و  ناج  دقن 

نیا تسرادید  هچ  ترادید  لیم  دیامن  یم  **** نامه لمسب  تندید  مرج  هب  ددرگ  یم  هک  نآ 

نیا تسراوطا  هچ  تراوطا  یضاران ز  تسین  **** سک چیه  اهیشک  مدرم  همه  نیا  دوجو  اب 

نیا تسراکنا  هچ  تراکنا  تسا  راقا  ضحم  **** هن هک  نادنخ  يدش  يرادربخ  متفگ  ملد  زا 
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نیا تسراعشا  هچ  تراعشا  تسا ز  رازیب  رای  **** ار رعش  نابوخ  دنقاتشم  هک  نآ  اب  مشتحم 

نیا زا  شیب  ار  ات  ود  فلز  هنم  لد  دصق  هب  خر  رب  هرامش 501 : لزغ 

نیا زا  شیب  ار  الب  لیخ  هدمرس  دوخ  روشک  رد  **** نیا زا  شیب  ار  ات  ود  فلز  هنم  لد  دصق  هب  خر  رب 

نیا زا  شیب  ار  ادخ  نکشم  هلک  فرط  هم  فرطرب  **** هیس ار  نید  لد و  تنسح  هم  کشر  يا  تسکش  هر  دص 

نیا زا  شیب  ار  ام  زاونب  برط  گنهآ  يراد  رگ  **** بجع ینوناق  هدعو  رد  بل  شون  يا  زاس  هدرک  لد 

نیا زا  شیب  ار  ابق  دنب  نتمیس  يا  دنبم  مکحم  **** نکشرپ دش  رشکین  نوچ  نهریپ  رد  ترت  لخن 

نیا زا  شیب  ار  افج  شخر  ادخ  رهب  هدم  نالوج  **** اپ ياهشزغل  ياج  دش  ام  کشا  زا  ملظ  نادیم 

نیا زا  شیب  ار  اعد  ریت  نامک  رد  يرادن  مسرت  **** ناشن رب  تردق  شریت ز  ناور  دمآ  یم  هک  لد  يا 

نیا زا  شیب  ار  ادگ  لاح  مرک  بابرا  دنسرپ  **** مک رایسب  یلو  یتسه  مشتحم  لاح  ناسرپ ز 

نیا زا  شیب  ناراسکاخ  رب  افج  شخر  نارم  اناج  هرامش 502 : لزغ 

نیا زا  شیب  نارابدرب  اب  نکم  يراوخ  نیبب  يراز  **** نیا زا  شیب  ناراسکاخ  رب  افج  شخر  نارم  اناج 

نیا زا  شیب  نارای  نارای ز  افو  یب  يا  مشچ  دنراد  **** افج زا  يدرکن  مه  نآ  وزرآ و  یهاگن  مدرک 

نیا زا  شیب  ناراکماخ  رد  نزم  شتآ  شکم  یمرگ  **** بجع ینوناق  هدعو  رد  بل  شون  يا  زاس  هدرک  لد 

نیا زا  شیب  نارابدیما  لد  تشاد  یم  رتربا  ناز  **** یلو تغیت  مد  بآ  ناج ز  تشگ  یگنر  درگ  رب 

نیا زا  شیب  نارارق  یب  زا  هاوخم  نیکمت  وجم  نیکست  **** ام ناج  دنپس  نکاس  تسشتآ  رب  لزا  زا  يا 

نیا زا  شیب  ناراوس  انعر  افج  زا  دنزاتن  نسوت  **** افو لها  رب  زان  زک  ارد  هگنالوج  هب  نازات 

نیا زا  شیب  ناراگزهرپ  عرو  دیق  رد  دنشاب  **** دشک یم  تناشک  یقاس  مشتحم  يا  مزب  هب  مدره 

نیب شیوخ  يازف  ناج  نسح  رادرب و  هنیآ  هرامش 503 : لزغ 

نیب شیوخ  يادخ  عنص  �هخسن  باختنا  **** نیب شیوخ  يازف  ناج  نسح  رادرب و  هنیآ 

نیب شیوخ  يافق  ردنا  ناشک  نونجم  ناهج  کی  **** وم ریجنز  يا  نکفا  مشچ  افق  رب  شمارخ  رد 
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نیب شیوخ  ياپ  داب  ياپ  ریز  رخآ  هر  کی  **** دنمس یناریم  داب  نوچ  ناگداتفارب  هک  يا 

نیب شیوخ  يادگ  يوس  تنطلس  هوکز  زا  **** تفص ناطلس  يوریم  نویامه  دهم  رد  هک  يا 

نیب شیوخ  يارس  درگ  نانزرپ  ار  ناج  غرم  **** ماب نکرب ز  رس  هناورپ  دص  عمش  تلامج  يا 

نیب شیوخ  يابق  گشر  زا  كاچ  نماد  هب  ات  **** نافسوی بیج  نوریب آ و  گنت  يابق  زا 

نیب شیوخ  ياونیب  يوس  تسوت  ياونیب  **** مشتحم اما  تسا  رایسب  رهد  رد  اونیب 

نیب لاسدرخ  نآ  ندنار  شخر  هناهاش  هرامش 504 : لزغ 

نیب لالج  هاج و  یگرزب و  نآ  يدرخ  رد  **** نیب لاسدرخ  نآ  ندنار  شخر  هناهاش 

نیب لاله  کی  رد  هیبعت  باتفآ  دص  **** نکف رظن  شنسح  وترپ  دهزات  هام  رب 

نیب لامج  دومن  نسح  لامک  زا  شیپ  **** هدشان ردب  شهم  هنامز  �هنتف  دش 

نیب لادتعا  یب  شک  یمدآ  نسح  نیا  **** دنامن یمدآ  زا  رثا  وا  نسح  راثآ  ز 

نیب لاح  رییغت  هک  درک  هراشا  ناهنپ  **** یمرحم هب  ملاح  شسرپ  تقو  هک  مدرم 

نیب لاحم  ضرف  هک  دید  بیقر  يوس  **** وت سوب  ياپ  ارم  هتشگ  ضرف  هک  متفگ 

نیب لاقتنا  یب  تلود  دوسح  يا  ناه  **** نم هب  لغتشم  شرد  ساپ  تشگ  هراب  کی 

نیب لاوز  یب  تنطلس  يورسخ و  نیا  **** مشتحم شیمالغ  هب  دبا  ات  هرهش  دش 

نیشنب ابر  لد  ورس  يا  ملد  رد  هدید  ز  هرامش 505 : لزغ 

نیشنب ایب  یهت  مدرم  تسا ز  ینمیشن  **** نیشنب ابر  لد  ورس  يا  ملد  رد  هدید  ز 

نیشنب ارس  نیرد  تلود  هب  لاس  رازه  **** ملد تسوت  يارس  تولخ  ینسح و  هاش  وت 

نیشنب اجک  تمیوگ  نم  هک  تستجاح  هچ  **** وت �هناخ  ود  ره  هدید  لد و  دنلزنم  ود 

نیشنب ام  نانک ز  يراز  ور و  يا  هشوگ  هب  **** عمش وگ  برط  دص  هب  وش  ام  سلجم  هام  وت 

نیشنب ادگ  نم  اب  یمرتحم  هاش  وت  **** سنا تولخ  هب  ادگ  هاش و  تبحص  تسشوخ 
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فرح و

ور باتفآ  ناز  هنیآ  دزورفرب  نوچ  هرامش 506 : لزغ 

وا رد  دنز  شتآ  دروآ  هک  ره  يوس  ور  **** ور باتفآ  ناز  هنیآ  دزورفرب  نوچ 

ولگ دشن  رت  ارم  بآ و  تشذگرس  زک  **** داتف ور  زیت  نانچ  راب  غیت  بالیس 

وخ هتفرگ  مدرم  هب  تسیئوهآ  وت  مشچ  **** اج هتفرگ  شتآرب  تسیئوداج  وت  فلز 

وبس وبس  نافیرح  مزب  هب  دشک  یم  یم  **** بستحم هک  نادنچ  هتفای  جاور  برشم 

وضو یب  درک  یمن  هاگن  نامسا  رب  **** عرو از  هک  نآ  یم  هب  لسغ  درکر  رید  رد 

وج هناهب  ناتب  هانگ  یب  دنتشک  **** ار حول  هداس  نم  هک  ناغف  ناتسود  يا 

ورف نامسآ  زا  بقل  نیا  دمآ  وت  رهب  **** مشتحم هام  نآ  یئادگ  تلود  زا 

وا ربنعم  لکاک  ناج  �هتشر  تسارم  هرامش 507 : لزغ 

وا رس  زا  مک  دوش  یئوم  رس  رگا  ناغف  **** وا ربنعم  لکاک  ناج  �هتشر  تسارم 

وا رس  رب  هیاس  تسا  هدنکف  سح  يامه  **** ارم رس و  هداتف  رس  رب  هک  تسا  لکاک  هن 

وا ربارب  رد  هنییآ  وچ  تخاسن  ور  هک  **** یهم درکن  يور  وا  هم  هب  يربارب 

وا رب  نمس  لگ و  دیامن  هچ  ناتسلگ  هب  **** نم ربنمس  لگ  دیاشگ  باقن  رگا 

وا رد  زا  دشاب  هراوآ  سفن  کی  ریغ  هک  **** هب نآ  لاصو  �هلاس  دص  تلود  ارم ز 

وا رجنخ  هب  یلو  لوا  نم  قلخ  زیرب  **** راهن کلف ز  يا  یهاوخ  ناهنگ  یب  لتق  وچ 

وا رتمک  ناگدنب  زا  يا  هدنب  نیمک  **** مدنناد قلخ  هک  سب  نیا  فرش  مشتحم  وچ 

وا رد  وج  هلبق  سک  همه  �هلبق  تسوک  نآ  هرامش 508 : لزغ 

وا رد  ور  �هبعک  دنک  هک  يا  هلبق  تسور  نآ  و  **** وا رد  وج  هلبق  سک  همه  �هلبق  تسوک  نآ 

وا رد  وکن  دیامنن  سک  وت  زج  هک  یعون  **** هتخاس هشیش  نیا  نم  مشچ  زاس  هنییآ 
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وا رد  وب  گنر و  یب  لگ  دص  هتفکش  غاب  **** تسام ماک  رازلگ  وت  فطل  ياوه  بآ و  ز 

وا رد  وخدنت  تب  رازه  یئوخ  دب  **** تمیالم لحم  تسه  هک  یلد  يراد 

وا رد  وج  بآ  زا  لد  نوخ  تسارت  يراج  **** مشچ ياه  هلجد  زا  هک  تسا  نشلگ  هچ  تیوک 

وا رد  وبس  ماج و  تمرح  ثیدح  دوبن  **** اج چیه  هک  یباتک  داد  بآ  هب  دیاب 

وا رد  وم  ریجنز  تب  نآ  زا  يا  هناوید  **** تسه هک  نایئاشامت  دیرذگن  هبلک  نیز 

وا زامغ  سگرن  رود  هب  یم  زا  مبئات  هرامش 509 : لزغ 

وا زار  مدرم  هب  یتسم  رس  رد  میوگن  ات  **** وا زامغ  سگرن  رود  هب  یم  زا  مبئات 

وا زاوآ  دونشب  یبیقر  مسرت  یم  هک  ناز  **** دنک مزاوآ  دوخ  يوس  رگا  نیگمغ  موش  یم 

وا زان  زا  زاین  یب  مقشع  يانغتسا  هدرک  **** مرخ یم  ناج  دص  هب  شزان  کی  هک  نآ  دوجو  اب 

وا زاورپ  زا  تسا  زاورپ  هب  نالفط  لد  نوچ  **** ام حور  غرم  زومآ و  تسد  تسیغرم  وا  ریت 

وا زاسمد  دوش  یبیرقت  هب  مسرت  یم  هک  ناز  **** مین نمیا  وزا  تسمرگ  مد  هک  منیب  ارک  ره 

وا زادنا  تسد  ناریو ز  ملد  کلم  دش  هک  هو  **** تسد تخادنا  بیقر  شود  رب  تسم و  دش  نم  كرت 

وا زادرپ  نخس  عبط  رب  دندرک  نیرفآ  **** لزغ نیا  دناوخ  مشتحم  مظن  برطم ز  اجک  ره 

وا كانشتآ  يور  رد  ناهن  مدید  نوچ  شود  هرامش 510 : لزغ 

وا كاردا  گس  نم  مقشاع  ناج  زک  تفای  **** وا كانشتآ  يور  رد  ناهن  مدید  نوچ  شود 

وا كالاچ  تماق  زا  تسنم  صوصخم  �هولج  **** کیل دنصوصخم  هلمج  وا  اب  ریس  ردنا  بشما 

وا كارتف  �هقلح  نم  رس  رب  دراد  مشچ  **** کیل هداتفا  كاخ  هب  شنالوج  خار  ردنا  رس  دص 

وا كاب  یب  �هزمغ  درادن  درم  زا  یکاب  **** چیه هک  اوسر  دنک  مزورما  مه  یخوش  زا  مسرت 

وا كاپ  قشع  هب  یناماد  هدولآ  نم  وچمه  **** دزمان دش  اضق  زک  دز  یلبقم  سوک  تخب 

وا كاسما  تمحرم  رد  نم  فارسا  افو  رد  **** شومخ نیریش  �هوکش  زا  دنک  یم  ار  نک  هوک 
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وا كاشاخ  سخ و  رد  نونکا  دز  شتآ  قشع  قرب  **** فیعض مسج  رس  رب  میاد  دیزرل  یم  هک  ناج 

وا كاخ  رب  يرذگب  رگ  دوخ  نوخ  زا  درذگب  **** كاخ هب  شنوخ  یتخیر  هتشذگان  يو  رب  هک  نآ 

وا كاچ  دص  نهاریپ  زا  ریبدت  �هتشر  **** درکن نوریب  يرس  قشع و  زا  دش  اوسر  مشتحم 

وا هایس  مشچ  يزادگ  رظتنم  نآ  هرامش 511 : لزغ 

وا هاگ  هاگ  هگن  نت  رد  تسیناج  **** وا هایس  مشچ  يزادگ  رظتنم  نآ 

وا هاگن  نانع  لیم  تسد  هب  ندید  **** مشخ رهق و  يانثا  رد  تسینارماک  شوخ 

وا هاوگ  دوخ  موش  هدیرب  رس  اب  نم  **** دنز رگا  راکنا  رد  ملمسب  نیع  رد 

وا هاوخرذع  دوش  هک  یبل  ندیبنج  **** دیما مهر  کی  وا  هدیرب  رس  زا  تسه 

وا هانگ  دسیون  هک  يا  هتشرف  تسد  **** اعد زا  مزاس  تکرح  یب  هک  وک  هبتر  نآ 

وا هاگباوخ  رد  هتخیر  هک  لگ  گرب  ره  **** متریغ مشچ  رد  هتخیر  هزیر  ساملا 

وا هار  ناگژم ز  هتفر ز  هچوک  كاخ  نم  **** نم يور  هب  نامرح  هدناشف ز  مغ  درگ  وا 

وا هاپس  تسکش  تسا  توق  بابساک  **** بجع نیو  تسنسح  ورسخ  هاپس  شفلز 

وا هآ  دود  زا  يا  هراتس  ره  تسیغاد  **** کلف رب  هک  نمیا  مشتحم  زوس  نیشنم ز 

وا ياه  یعبط  خوش  ياضتقا  بشما ز  زاب  هرامش 512 : لزغ 

وا ياغوغ  رب  مشچ  نم  اب  تساغوغ  رس  رب  **** وا ياه  یعبط  خوش  ياضتقا  بشما ز  زاب 

وا يالهش  سگرن  نم  �هلاو  مشچ  ود  اب  **** نم هب  دیوگ  یم  هچ  نآ  شوگ  بل و  زا  تسباجح  رد 

وا يانغتسا  شخراج  زا  دبنج  یم  نارگ  سب  **** زان راب  زک  دشک  یم  مراوس  نآ  زا  راظتنا 

وا يارآ  ناهج  يور  ادج  بش  زا  ار  زور  **** باتفآ زا  شیپ  درک  دناوت  یم  یحوبص  رد 

وا ياپ  ات  رس  دزیر ز  یم  هک  يرادنپ  هوشع  **** شتماق شبنج  هب  دیآ  یم  صقر  مزع  هب  نوچ 

وا يانعر  دق  وا  یفخم  ياهشبنج  مین  **** دشک یم  مراظتنا  زا  صقر  هب  دیاک  نآ  زا  شیپ 
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وا يالاب  زا  منیچ  یم  برط  شیع و  لگ  نم  **** خاش يالاب  زا  دنیچ  یم  لگ  هک  نادنچ  نابغاب 

وا يامیس  رد  شیب  یئانشآ  زا  ناشن  دص  **** تسه هک  یهام  ما  هدید  نابوخ  هناگیب  فص  رد 

وا ياتمه  یب  نسح  يارب  اتکی  عناص  **** ملق رد  شبنج  هدروآ  ات  هداد  تقد  داد 

وا يالاک  رس  رب  نوخ  دص  زورما  دوش  یم  **** مه يالاب  رب  داتفا  رگا  تسنیا  يرتشم 

ورسخ ناک  دزس  یم 
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وا ياوسر  مشتحم  نیریش  ياوسر  نک  هوک  **** تسه هک  دزان  نیا  هب  نابوخ 

وا يارس  رد  كاخ  منک  لگ  هدید  ود  بآز  هرامش 513 : لزغ 

وا ياپ  ناشن  وحم  نم  هآ  دوشن ز  ات  **** وا يارس  رد  كاخ  منک  لگ  هدید  ود  بآز 

وا ياپکاخ  هب  تسین  ارم  رگد  یسر  تسد  **** منهیم لایخ  هب  بش  وا  ياپکاخ  هب  يور 

وا يافج  يوزرآ  نم  وچمه  دیشکن  سک  **** ناهج رد  هک  مشوخ  کیل  میکاخلت  هب  تشگ 

وا يالب  نم  رس  زا  سفن  هی  دابم  رود  **** نم ناج  يالب  هتشگ  رس  هب  ات  ياپ  هک ز  نآ 

وا ياج  تسا  نم  مشچ  وب  هر  كاخ  همه  رگ  **** نمب دهد  ناشن  هک  ره  وا  دنمس  مس  شقن 

وا يادگ  مدشن  ات  دشن  بقل  ممشتحم  **** شتحم دایز  تشگ  مدبمد  رقف  هچرگ ز 

وا يوناز  مه  هب  زج  میوگن  سلجم  رد  فرح  هرامش 514 : لزغ 

وا يوس  یمشچ  هب  منیب  وا  يوس  یمشچ  هب  ات  **** وا يوناز  مه  هب  زج  میوگن  سلجم  رد  فرح 

وا يوربا  �هشوگ  زا  مامت  اهشبنج  مین  **** دوشیم ات  ناشن  رطاخ  ما  هتکن  دص  دوشیم 

وا يوهآ  زا  ندروخ  یناهن  مخز  تذل  **** تسنم صوصخم  هک  سب  منیمه  نکفاراکش  ناز 

وا يوداج  سگرن  نوریب  زان  بیج  رس ز  **** درک هک  يزور  ات  دوب  یفرح  ضحم  اهلد  كاچ 

وا يوزاب  رب  نسح  نامک  نارود  شدرگ  **** دنکف ات  تمهت  دوب  ام  رب  قشع  ریت  مخز 

وا يور  باتفآ  ندیشک ز  عقرب  رذح  یب  **** تسا ندروخ  شتآ  يایرد  رد  هطوغ  اباحم  یب 

وا يولهپ  رد  هداتفا  مزب  بیترت  زا  هک  نت  **** بارطضا زا  داتف  دهاوخ  نورب  شیولهپ  لد ز 

وا يوب  ربنع  يوم  زا  درگد  اب  دناشف  نوچ  **** ار كاخ  ناگتفخ  درآ  شبنج  رد  شتهکن 

وا يوک  زا  ما  هرابکی  يرب  نوریب  نوچ  هتشک  **** کشا لیس  يا  مهر  کی  نادرگب  رظنم  نآ  درگ 

وا يوسیگ  زا  درآ  ریجنز  هک  دیاب  یم  تخب  **** نونک دش  عقاو  تسیاب  یم  هچ  نآ  منونج  رد 

وا يوم  زا  هاوخ  ریجنز  يا  هناوید  لد  ریش  **** تسیک دروآ  رهش  هب  ور  يداو  تشد و  زک  مشتحم 
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وا يوک  رد  اضق  دز  مهاوخ  هک  ار  هم  نآ  برای  هرامش 515 : لزغ 

وا يور  منیب  هک  هد  اشامت  قوذ  ردق  نآ  **** وا يوک  رد  اضق  دز  مهاوخ  هک  ار  هم  نآ  برای 

وا يوک  نیمز  زا  دزیخ  شیب  تمایق  دص  **** قشع نازابرس  دنزیخ  نیمز  زک  تمایق  رد 

وا يوج  قشاع  مشچ  رشحم  قلخ  نایم  رد  **** رشح زور  دینشن  اپ  زک  دنک  اپرب  اه  هنتف 

وا يوربا  تسبجاح  انامه  ار  شنسح  هاش  **** مدراذگن رتشیب  هگرد  شیوربا ز  نیچ 

وا يوخ  دزورف  یم  شتآ  هک  رهب  رگد  ات  **** ناوغرا یناهن  مشخ  زا  شنیرسن  دوش  یم 

وا يوزاب  توق  ردق  هب  لد  ره  رد  هنخر  **** دنک شریت  رگا  ددرگ  یک  زاتمم  ام  مخز 

وا يوب  تنج  هب  امیپ  نیمز  داب  درب  رگ  **** دنرب ترسح  نیمز  لها  رب  دلخ  نانکاس 

سگرن
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وا يوس  متسرف  یم  تراشا  زک  ار  يدصاق  **** باوج هر  رد  دهد  یم  شباوجرضاح 

وا يوگ  نومضم  مشچ  درآرد  نوچ  شبنج  هب  بل  **** ار مهف  تراشا  مشچ  مشتحم  دزاس  شوگ 

وت �هلغشم  هب  رتراتفرگ  زور  مبش ز  هرامش 516 : لزغ 

وت هلک  منک  یم  وت  لایخ  هب  رحس  ات  هک  **** وت �هلغشم  هب  رتراتفرگ  زور  مبش ز 

وت �هلهاسم  هداتفا و  نم  یعس  نایم  **** یمهم بیرغ  ترد  زا  ریغ  ندرک  عفد  هب 

وت �هلصوح  بات و  وحم  نم  یشیوخ و  وحم  وت  **** يرادن بارطضا  يراد و  هنیآ  رد  رظن 

وت �هلولو  روش  دوب  نامز  نیمز و  رد  هک  **** شبنج هب  رهد  دوب  هدروآ  وت  دهع  زونه 

وت �هلسلس  نونج ز  نیا  زور  هس  ود  مرب  یم  هک  **** نم رس  درد  هد ز  فیفخت  هدژم  شوگ  هب 

وت �هلسم  باوج  میوگب  هک  هدب  ملد  **** ار تلد  هدرب  هک  وگب  یتفگ  يدرک و  لاوئس 

وت �هلص  یب  ياهمظن  رد  هلصاف  تسین  هک  **** تعبط كرحم  مشتحم  رگد  تسیک  بیرف 

وت راوطا  رد  رییغت  دوش  نم  دنپ  متفگ ز  هرامش 517 : لزغ 

وت رایسب  یشوخ  دب  یکدنا  دبای  فیفخت  **** وت راوطا  رد  رییغت  دوش  نم  دنپ  متفگ ز 

وت راب  شتآ  يوخ  زا  ناشف  شتآ  نم  ناج  رب  **** دش دوب و  فلاخم  داب  دوخ  ریثات  جک  دنپ  نآ 

وت راوخ  نوخ  سگرن  زا  یندرگ  امیا  فوقوم  **** ناهج کی  لتق  تسا و  زیت  لجا  دالج  ریشمش 

وت راهنز  یب  غیت  زا  هاوخ  راهن  دش ز  زین  وک  **** ردق نآ  یتسب  راک  رد  ار  گرم  مدرم  لتق  زا 

وت رادید  یمورحم  نم  مشچ  رد  دنک  نیریش  **** نامرحمان اب  مزب  رد  تشز  یماک  دش  کیدزن 

وت داد  يوعد  نسح  زا  بجع  يربک  نابز  نیا  تسه  **** یهن یم  فرصت  ماد  نینچ  ناغرم  رهب  زا 

وت راک  ردنا  مناریح  ارم  دوخ  يور  ناریح  **** همه زا  نوزفا  یهاوخ  یم  نم  يراز ز  یب  هک  نآ  اب 

وت رازاب  رد  تساغوغ  نم  يادوس  تریغ  زا  **** یلو نتفگ  ناوت  نم  زک  مین  يرادیرخ  دوخ  نم 

وت رازآ  فیرح  يوخ  دوخ  هب  دیآ  یمن  نیا  نوچ  **** هدم نیدنچ  دوخ  رازآ  رهم  هب  ندرک  دوخ  رهب  زا 
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وت راسخر  �هنییآ  تسهب  طخ  رابغ  ریز  **** تیبوخ زا  دنوش  لفاغ  رظن  بحاص  مدرم  ات 

یتفگ
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وت رای  ندوب  تسا  لهج  یلو  مه  ندرم  تسا  لهس  **** ینم رای  را  وش  یضار  مشتحم  ندرم  هب 

وت ارآ  لد  ربلد و  ارم  يا  هرامش 518 : لزغ 

وت الا  درادن  سک  نم  لد  **** وت ارآ  لد  ربلد و  ارم  يا 

وت اب  یبش  مروآ  زور  هب  هک  **** مبلط یمه  ادخ  زا  بش  زور و 

وت ارادم  یب  مخز  مهرم  **** نم اباحم  یب  ریت  فده 

وت اهنآ  مشچ  رون  نم  مشچ  **** ناتب هلمج  دنمدرم  مدرم 

وت ابیکش  ارم  يراذگب  **** رگا مبیکش  ناربلد  همه  زا 

وت نورب آ  يا  هشوگ  رگج  هب  **** ار لد  �هنوگ  ربص  يا  مداد 

وت ایند  نید و  يراد ز  هرهب  **** قشع یب  رگا  مرفاک  ادهاز 

وت ای  منک  یم  هدنب  هنگ  نیا  **** تسا هنگ  یقشاع  هک  یئوگ  دنچ 

وت ارحص  هب  یهن  نونجم  وچ  رس  **** ارم لازغ  را  ینیب  مشتحم 

وت تقرف  راگزور  مبل  هب  ناج  دناسر  هرامش 519 : لزغ 

وت تبحص  يوزرآ  ارم  تشک  هک  ایب  **** وت تقرف  راگزور  مبل  هب  ناج  دناسر 

وت تقرف  منز ز  شتآ  رتو  کشخ  هب  نم  هک  **** تسکیدزن رود و  شتآ ز  رب  تسد  تسار  وت 

وت تروص  لایخ  کلک  هب  راب  رازه  **** ساوسو زا  مراگن  یم  لد  �هحفص  هب  یبش 

وت تعجر  موجن  رگید  تماقتسا  ز  **** تسا هب  هک  يوترپ  دوعسم  �هراتس  نآ  وت 

وت تبحم  اب  روجهم  نم  تبحم  **** دجنس رگا  هاک  هوک و  �هلباقم  دوش 

وت تیاکش  منک  یم  دوخ  لد  اب  هتفهن  **** نم تیاکح  تمغ  رد  دوشن  ات  دنلب 

وت تعیبط  دنک  یم  افج  ياضتقا  هک  **** زاب مراذگ  نوچ  شیب  نیزا  تشیوخ  عبط  هب 

وت ترضح  هب  يا  همان  دسر  وچ  ناتسود  ز  **** دادم هب  ناسر  يا  هماخ  رس  هک  یتسود  هب 
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وت تعیبط  نسوت  یشک  نانع  دنک  **** ام هجوت  نامک  یب  نطو  يوس  هک  نآ  شوخ 

وت تراشب  يدصاق  را  دهد  مشتحم  هب  **** نم تراشا  زا  دشخب  شا  هلص  ناج  دقن  ز 

وت دنمک  رد  نادق  دنلب  ندرگ  يا  هرامش 520 : لزغ 

وت دنلب  دق  هدیرفآ  یئانعر  **** وت دنمک  رد  نادق  دنلب  ندرگ  يا 

وت دنمس  انعر  یمارخ  نارگ  زرط  **** رارق درب  یم  لد  زو  راوس  يرصرص  رب 

وت دنخشون  بل  دازم  رد  هدنکفا  **** وزرآ رازاب  هب  وت  �هدنخ  خرن  شوخ 

وت دنسپ  لکشم  رطاخ  دنسپ  ددرگ  **** نم دنسپان  دب  روط  هک  منک  نوچ  نم 

وت دنمدرد  وت  هتسکش  وت  رامیب  **** نیا تسیک  هک  یئوگ  ینیب و  هداتف  مدنچ 

وت دنزگ  عفد  یپ  زا  دوسح  مشچ  **** راودنپس شتآ  رب  داب  دابم و  تدرد 

وت دنمک  رد  دنک  بارطضاک  دیص  نآ  **** دوب مرح  دیص  همه  رگ  تساور  شلتق 

وت دنب  هب  دوخ  دهد  تسد  هک  هب  دیص  نآ  **** ياپزیرگ دیص  تخاون ز  هب  هک  دیاب 

وت دنپ  دیص  �هلسلس  زارد  قشع  **** تسا هتسب  رود  زا  مشتحم  زیرگ  ياپ 

وت دنب  هب  شدنکف  قشع  بعل  هک  يدیص  هرامش 521 : لزغ 

وت دنمک  زا  نورب  تسج  دید و  وت  طبض  **** وت دنب  هب  شدنکف  قشع  بعل  هک  يدیص 

وت دنق  تسناسگم  �همعط  هک  ناغفا  **** دنسپلد دنق  ینوچ  رس  هب  ات  ياپ  يا 

وت دنلب  لخن  �هویم  هب ز  هاتوک  **** ریغ تسد  ریز  يا  هتخاس  هک  ارم  تسد 

وت دنسپ  نم  لد  زور  هایس  نیا  تسه  **** ارم لد  نازوس  شتآ  رد  ینکفا  دنچ 

وت دنمجرا  فلخ  دنک  یم  هچ  نم  اب  **** دهع فالخ  زک  نیبب  هنامز  ردام  يا 

وت دنسپ  نارجه  لد  نآ  نم  �هنیس  رد  **** يدب رگا  اناج  وت  یتفرگرب ز  لد 

وت دنخشون  نهد  بل و  زا  دراب  یم  **** روز هب  نتشادهگن  هدنخ  هک  نکم  یخلت 
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وت دنپ  داد  یمه  شود  هک  نم  يوگدب  **** نم هب  تدنیب  رتب  زاب  هک  وک  زورما 

وت دنمس  نانع  هب  مدز  یم  هک  یتسد  **** مدز رسب  تمادن  یسب ز  مشتحم  نوچ 

وت راکش  مد  ملد  ناوهآ  وچمه  يا  هرامش 522 : لزغ 

وت راکش  مدرم  يوهآ  يادف  اهناج  **** وت راکش  مد  ملد  ناوهآ  وچمه  يا 

وت راظتنا  هر  هب  دش  دیفس  ممشچ  **** رظن زا  دنتفر  وت  مشچ  ناوهآ  ات 

وت رادغاد  ناگس  وچمه  هدنام  رهش  رد  **** ریسا نم  ماک و  هب  وت  زا  تشد  يوهآ 

وت رابغ  دنیشنن  ملدرب  هرذ  کی  **** ارم ینک  ربارب  كاخ  هب  رگ  هکاقح 

وت راید  بیرغ  تسه  هک  مشتحم  رب  **** ینک رظن  محرت  هب  رگا  بیرغ  دوبن 

وت لادتعا  زا  شیپ  هب  رس  نادنلب  الاب  یهز  هرامش 523 : لزغ 

وت لاله  نیگشم  �هدجس  رد  ناوربا  سوقم  **** وت لادتعا  زا  شیپ  هب  رس  نادنلب  الاب  یهز 

وت لامج  عمش  �هناورپ  نانز  رپ  شتآ  رب  **** تنسح �هلعش  زا  نسح  غاب  ناریاط  نویامه 

وت لاف  هدنخرف  خر  دنیب  رگا  رشح  زور  هب  **** دیرگ دوخ  تاقوا  ندیدرگ  فلت  رب  اخیلز 

وت لامج  قاتشم  يوخ  یئادج  اب  دراد  هک  **** ار نابوخ  �هلمج  تلوزن  رهب  نورب  مدرک  لد  ز 

وت لاصو  ماج  دهد  یم  يواسم  مریغ  اب  هک  **** یقاس زا  مکان  تفلک  کیل  ملصو  مزب  فیرح 

وت لاب  هتسب  غرم  زاورپ  زا  تسا  مورحم  هک  **** اما دوس  هچ  دح  یب  اهخاش  یلاع  دنغاب  نیرد 

وت لاح  هب  سک  ادابم  نامورحم  لاح  رب  دسح  **** يراد مشتحم  وا  تمرح  میرح  رد  تریغ  ز 

وت نیبج  فرط  هب  هداهن  رس  هک  لکاک  هرامش 524 : لزغ 

وت نینزان  رس  هب  دنک  یم  هنتف  دص  **** وت نیبج  فرط  هب  هداهن  رس  هک  لکاک 

وت نیشن  رطاخ  هتخاس  هنیک  یفرح ز  **** بیقر رگم  رطاخ  هب  هتسشن  تنم  نیک 

وت نینهآ  لد  مرگ  تشگن  نیک  زو  **** نوسفاب مرگ  لد  وت  رب  دیمد  يرمع 
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وت نیمک  رد  سوه  تسد  نانکفا  دیص  **** دنا هتسشن  اج  دص  هک  لازغ  يا  رادشه 

وت نیگن  ریز  هب  نسح  کلم  تسه  ات  **** شاب راصح  رد  نیگن  وچ  اهدربتسد  نیز 

وت نیقی  ام  یتسار  هب  دوش  لصاح  **** یعدم ياه  يرظن  جک  هب  يرب  یپ  رگ 

وت نیتسآ  ار  وت  تسد  محر  دریگ ز  **** منتشک تقو  رگا  مریم  هک  رگن  تریغ 

وت نیزح  راز  قشاع  درم  رجه  زک  **** وگب یسر  نم  هم  هب  رگا  مشتحم  يا 

وت هک  تسناغف  هب  مغ  زا  ینوچ  مدید  هک  ره  هرامش 525 : لزغ 

وت هک  تسا  نآ  زا  نم  ناغف  يریغ و  رای  **** وت هک  تسناغف  هب  مغ  زا  ینوچ  مدید  هک  ره 

وت هک  تسا  نآ  رب  لمح  یگمه  ار  ناسخ  نیو  **** ینخس رد  سک  همه  اب  نابز  هب  نسوس  وچمه 

وت هک  تسا  نایع  هتکن  نیا  لد  گنت  نم  رب  **** یلو سومان  �هدرپ  تفص  هچنغ  يردیم 

وت هک  تسا  نانچ  هتسخ  نم  دیما  کیل  **** لگ وچ  رایغا  شیالآ  زا  ینامادکاپ 

وت هک  تسا  نارظن  بحاص  تمه  زا  هک  ناز  **** رظن عطق  نارظن  جک  زا  ینک  سگرن  وچمه 

وت هک  تسا  نارگن  ور  نآ  زا  ینعم  هدید  **** تیپ ار ز  ام  يدرب و  نیچ  تروص  زا  ورگ 

وت هک  تسا  ناج  تفآ  نانچ  هن  ار  مشتحم  **** یتب چیه  ناندب  نیمیس  فص  زو  يور  یم 

وت يولهپ  دهد  یم  اج  مسلجم  رد  یعدم  هرامش 526 : لزغ 

وت يور  منیب  هاگان  رگا  هاگآ  دوش  ات  **** وت يولهپ  دهد  یم  اج  مسلجم  رد  یعدم 

وت يور  رب  منکفا  مشچ  نخس  بیرقت  هب  ات  **** شیوخ يولهپ  رد  زاونب  مهگ  هگ  ییاطخ  زا 

وت يوربا  �هشوگ  زا  یشبنج  ره  نخس  دص  **** نم هب  دیوگ  یم  کیل  لباقم  رد  تیور  تسین 

وت يوک  درگ  هب  مدرگ  رگا  اوسر  موش  ات  **** انشآ تناگس  اب  مدرگ  هک  دراذگن  ریغ 

وت يوب  یئادج  زور  نم  يوس  دراین  ات  **** بیقر تیوک  رد  ریبدت  زا  دراذگن  ار  داب 

وت يوداج  سگرن  دیوگب  نم  اب  نابز  یب  **** نآ حرش  زک  دنک  مگشر  سک  هب  یئوگ  نوچ  زار 
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وت يوگ  نومضم  مشچ  رب  نخس  تقو  رد  مشچ  **** مشتحم دراد  باحصا و  شوگ  دنراد  نخس  رب 

ورف نیتسآ  یشکیم  ناشف  قرع  خر  هب  نوچ  هرامش 527 : لزغ 

وش داب  رب  ام  ناج  وگ  ناشفرب  ربنعم  فلز  هرامش 528 : لزغ 

وش دازآ  يا  هدنب  وگ  اشگ  رب  لسلسم  دعج  **** وش داب  رب  ام  ناج  وگ  ناشفرب  ربنعم  فلز 

وش داینب  یشک  قشاع  نامدرم  نایم  رد  وگ  **** رظن نکفا  ناقشاع  رب  نک  زاب  لحکم  مشچ 

وش داهز  �هقلح  رد  للخ  وگ  دجسم  هب  رذگب  **** ارب نید  زا  رهش  خیش  وگ  آرد  شوخ  رس  هقناخ  رد 

وش دابآ  ییا  هناریو  وت  نسح  نامز  رد  وگ  **** متس ملظ و  رگشل  زا  ملد  میلقا  نک  یلاخ 

وش داش  يدنمدرد  وگ  هدب  نامرد  هدژم  کی  **** وت نامرد ز  یب  درد  دص  مرورپ  مغ  لد  رد  يا 

وش داهرف  مشتحم  وگ  لد  گنس  نآ  مغ  هوک  **** ادا نیریش  حصان  يارادم  رب  نم  رطاخ  زا 

وم زا  رمک  يراد  هک  مادنلگ  ورس  يا  هرامش 529 : لزغ 

وم زا  رگم  بسانم  تسین  يرمک  وم  رب  **** وم زا  رمک  يراد  هک  مادنلگ  ورس  يا 

وم زا  رمق  يور  هب  تسا  هتشونن  طخ  سک  **** تسارآ طخ  ار ز  تخر  هک  تردق  بتاک  زج 

وم زا  رت  کشم  لگ  �هحفص  رب  هدش  ناشفا  **** فلز نآ  شبنج  زا  هک  تسین  طخ  وت  يور  رب 

وم زا  رتزیت  یملق  دزاسب  هک  مریگ  **** دزاس هچ  شاقن  وت  ناگژم  يزیت  اب 

وم زا  رتشین  دنز  هک  مدیدن  داسف  **** دز ناج  گر  ناگژم  هب  هک  تمشچ  يودنه  زج 

وم زا  رثا  دنام  هچ  هدنزوس  شتآ  رد  **** هدنامن وت  زا  قشع  بت  رد  يرثا  یتفگ 

وم زا  رذگ  دراد  هک  وت  گندخ  ناکیپ  **** فعض زا  مشتحم  ندب  رب  دسرن  مسرت 

فرح ه

هام باتفآ و  اب  هتخاب  نسح  درن  يا  هرامش 530 : لزغ 

هاوگ نامز  نیمزوت و  يزابکاپ  رب  **** هام باتفآ و  اب  هتخاب  نسح  درن  يا 
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هاگن کی  هب  مدروخ  وت  مشچ  ود  زا  يزاب  دص  **** نوسف دص  هب  مدروخن  بیرف  ناتب  زک  نم 

هالک رس و  كرت  هب  راک  قشع  دتفاک ز  **** ناحتما هظحل  نآ  ینک  متمه  درن  رد 

هاگ هاگ  لابقا  زا  یتسشن  را  يدوب  شوخ  **** تسوت لصو  هک  تبحم  درن  دارم  شقن 

هاگن دوخ  تسد  ام  يزاب  یمد ز  دراد  **** فیرح ناک  دنیوگب  تسد  دور ز  یم  لد 

هایس سگرن  نآ  يزاب  هرهم  يزاب ز  **** دروخ شیب  درک  رذح  شیب  لقع  دنچره 

هار درب ز  یم  مرگد  يزاب  هب  مد  ره  **** یکدوک رهچیرپ  دربن و  هر  موید ز 

هاک هوک و  تسیواسم  هک  یتسود  درن  رد  **** میزاب هداد  ور  همه  زا  یفیرح  بلاغ 

هانگ یب  وت  رجه  مغ  ردشش  سبح  رد  **** مشتحم هاش  يا  دوب  مشتحم  دنچ  ات 

هاشداپ امرف  زیهرپ  نآ  مزب  ردنا  بشما  هرامش 531 : لزغ 

هآ طبض  ار  لد  تسا و  راک  هگن  طبض  ار  هدید  **** هاشداپ امرف  زیهرپ  نآ  مزب  ردنا  بشما 

هانگ ملاع  کی  راب  ریز  هب  نتفر  ناوت  یم  **** بیرف دباع  نآ  يور  رب  هگن  کی  يارب  زا 

هاگن ندرک  هگن  زا  ار  دوخ  تشاد  دناوت  یم  **** مشچ خوش  نآ  اجک  اما  نم  تب ز  نآ  مشچ  هتسب 

هاگ هاگ  ياهفطل  رید و  رید  ياه  هدعو  **** تسوا ياهیناشچ  تذل  زا  هک  لد  يا  نک  ربص 

هاگن ندرک  شدیاب  کی  کی  زین  نابیقر  رب  **** نآ بیرقت  یپ  زک  هب  رظن  عطق  هگن  ناز 

هار درک  یم  مگ  هقان  رگید  راب  کی  یکشاک  **** دوبن سب  مهرم  مین  نآ  لصو  زار  نونجم  غاد 

هاپس دص  راوس و  کی  دنیشن  رب  نوچ  مغ  لیخ  **** مشتحم يازانم  نیکمت  تقاط و  ربص و  هب  ور 

هاپس درگ  الب  تشد  زا  هتساخرب  زاب  هرامش 532 : لزغ 

هاش شک  تبنج  هنتف  هپس  هیاس  وزرآ  **** هاپس درگ  الب  تشد  زا  هتساخرب  زاب 

هالک رپ  یگمیسارس  وراتسد  عضو  **** نیرب تسا  لیلد  یهاپس و  بلق  رب  هدز 

هاگن دنچ  لد  هب  یهاگن  هناهاشداپ  **** دراد اما  هلصوح  سب  تسا ز  هاگن  مک 
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هانگ هنوگدص  هب  هدولآ  هگن  ره  دوش  هک  **** تسین نکمم  هگن  عنم  نکش  هبوت  خر  ناز 

هام ود  هریت  بش  دیشروخ و  ود  رون  رپ  زور  **** ناهج وت  رود  هب  هدنبات  رتخا  يا  دراد 

هایگ بآ و  نیا  هب  سدق  نمچ  ناوهآ  **** دننک لیم  ادخ  هب  یئامنب  طخ  بل و  رگ 

هاگن دنراد  همه  نیا  هاگن  ریت  نامک  رد  **** لد نیگنس  يا  مهز  متشذگ  هدروخان  مخز 

هاوگ دنناهج  ود  ره  ام  تمصع  رب  هچرگ  **** ناهج قلخ  زا  هب  هدیشوپ  وت  ام و  تبحص 

هار هب  مشچ  رد  هب  شوگ  رس  هب  تسد  بش  همه  **** دیما میب و  زا  ما  هدعو  طلغ  وت  راظتنا  ز 

هاچ هت  غارچ  �هرهچ  لگ  فسوی  �هرهچ  **** کیرات نامرح  بوقعی ز  �هدید  رظنم 

رد رگ  **** تسا یفاک  تمحر  هجل  زا  يا  هحشر  مشتحم 
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هایس همان  ناهج  ود  رشحم  هب  دنیآ 

هلا عنص  زا  تریح  رد  مطخ  نآ  میسن  زا  هرامش 533 : لزغ 

هایگ ناشفاریبع  نیا  دروآرب  ناسنا  لگ  زک  **** هلا عنص  زا  تریح  رد  مطخ  نآ  میسن  زا 

هاگن لد  نانع  نم  دوخ  �هوشع  نانع  وا  **** یتشاد رگ  یتشامگب  هپس  نیا  ربص  رب  قوش 

هالک نیرز  ورسخ  دیآرب  رسفا  ورس  زا  **** ندب نیمیس  ربلد  دیآرد  ندرب  لد  هب  نوچ 

هانگ ردنا  دیرفآ  دزیا  هک  تذل  نآ  زا  ریغ  **** تشهب اب  لباقم  نم  قاذم  رد  يزیچ  تسین 

هاوخ جاب  نارادجات  زا  تا  هزمغ  لواطت  زو  **** ناتس لد  ناناتس  ناچ  زا  تا  هوشع  فرصت  رد 

هاوگ نم  رب  ادخ  متشگرب  رافغتسا و  مدرک  **** دوب هک  یفرح  ره  تذل ز  شوخ  قشع  هانگ  زج 

هاک وچ  نم  راز  مسج  هوک و  وچ  وا  قشع  راب  **** تسه هک  نم  زا  تسا  رت  ملاس  ایسآ  ردنا  نزرا 

هاپس ضرع  نامسآ  نیمز و  رب  تنسح  هدرک  **** طخ لاخ و  لامج و  زک  نادنلب  الاب  هش  يا 

هاشداپ دمحم  ناطلس  تلود  اب  ناماوت  **** تسه هک  یئوگ  ناما  یب  تنسح  تسب  ریگناهج  رد 

هاگراب ناویک  ناویا  زا  رتالاب  دنز  یم  **** شا هدنب  ینداک  لابقا  دنلب  هاج  مج  هاش 

هام لاس و  قفاوم  اداب  شتلود  ياعد  رد  **** نم وچمه  لقیص  هداد  لد  هنییاک  مشتحم 

هایس مشچ  ياس  همرس  ار  وت  �همشرک  یهز  هرامش 534 : لزغ 

هایس مشچ  ياهب  نتسرگن  تملاع  ود  **** هایس مشچ  ياس  همرس  ار  وت  �همشرک  یهز 

هایس مشچ  ياه  هشوگ  نآ  هب  دنا  هدرپس  **** هنتف رگشل  هاگ  نیمک  وت  بجاح  ود 

هایس مشچ  يادف  تدنوش  يرگنب و  هک  **** ناتب دنا  هداهن  سگرن  وچ  مشچ  رازه 

هایس مشچ  يادف  تدنوش  هزمغ و  هب  دش  وچ  **** شیوخ تردق  دومزآ  نم  نتسب  باوخ  ز 

هایس مشچ  يالب  درامگ  باتفآرب  **** رگا ددرگ  دیفس  زور  هرهچ  يالج 

هایس مشچ  ياذغ  نادیفس  همان  ناوخ  ز  **** مادم هداد  هک  نآ  منامیارب  مشچ  هداتس 
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هایس مشچ  يارو  هم  نآ  مشتحم  يارب  **** دراد نیمک  رد  زاس  هیس  هناخرازه 

هایس مشچ  يارب  نوگلگ  �هرهچ  رهب  ز  **** دیفس تشگ  خرس  کشا  زا  مشتحم  مشچ  ود 

هتخیر لگ  رب  کشم  اس  نمس  دعج  زا  رای  هرامش 535 : لزغ 

هتخیر لبنس  ياپ  رب  نابغاب  ار  نمسای  **** هتخیر لگ  رب  کشم  اس  نمس  دعج  زا  رای 

هتخیر لکاک  فلز و  نآ  مخ  زا  درگابص  ای  **** اوه ناشفا  کشم  زیب و  بنع  هتشگ  تفاطل  از 

هتخیر لگ  خر  هب  ربا  هتسش و  يوخ  زا  هرهچ  **** بات هب  ار  لبنس  هدنکفا  هداد و  لکاک  بات 

هتخیر لبلب  مشچ  زا  نوخ  هک  يزیر  لگ  هدرک  **** راهب داب  رگد  لگ  نادهاش  نایم  رد 

هتخیر لفاغت  ریشمش  هب  ار  منوخ  هک  نآ  **** نم زیگناروش  زیر  نوخ  �هدید  زا  تسا  لفاغ 

هتخیر لمات  یب  لگ  ناک  تسا  مامح  بآ  **** قشع ياهیراوخ  یئوگ ز  ناقشاع  مرگ  نوخ 

هتخیر لزنت  نیع  زا  شیوخ  يوربآ  **** تشک رس  ورس  ياپ  رد  نانک  يراز  مشتحم 

هتخیر لد  زا  منوخ  رکیپ  روح  نآ  �هولج  هرامش 536 : لزغ 

هتخیر لگ  زا  رکیپ  ناک  معناص  نآ  �هدنب  **** هتخیر لد  زا  منوخ  رکیپ  روح  نآ  �هولج 

هتخیر لمحم  نونجم ز  رس  رب  ناراب  وچمه  **** عادو هار  رس  رب  شگشا  هک  نیب  یلیل  رهم 

هتخیر لزنم  هب  لزنم  نیمز  رب  اه  لد  نوخ  **** وا لابند  زک  هتشگ  رفاسم  يزیرنوخ  كرت 

هتخیر لمسب  غرم  يولگ  يوج  زا  یئوگ  **** بآرپ مشچ  زا  هتشگ  نازیر  هک  منیگنر  نوخ 

هتخیر لحاس  هب  رهوگ  ملد  رحب  کت  زا  **** ناشف نوخ  مشچ  هک  سب  رد  رهوگ و  رد  ما  هفرغ 

هتخیر لباب  هاچ  رد  ار  رحس  ياه  �هخسن  **** یگدنمرش زا  توراه  ترحاس  مشچ  شیپ 

هتخیر لتاق  مشچ  زا  مشتحم  ياه  هیرگ  **** لتق ماگنه  رد  هک  نوخ  نآ  گنر  هدرک  نادیم  نحص 

هتسکش نیزا  درب  لد  تسب  انح  ار  تسد  ات  هرامش 537 : لزغ 

هتسب تسد  تسیراک  گنر  نیا  هب  یندرب  لد  **** هتسکش نیزا  درب  لد  تسب  انح  ار  تسد  ات 
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هتسد رازه  لگ  زا  ددنبب  نابغاب  رگ  **** ددنب هنوگچ  تروص  مادنلگ  نآ  تسد  نوچ 

هتسب هدرپ  نوخ  منورد  رد  هچنغ  نوچ  **** خر زا  هدرپ  هدنکفا  لگ  نآ  سخ  ره  شیپ  ات 

هتسشن يا  هبوصنم  بیاجع  رگد  ار  ام  **** نسح هش  نآ  خر  رب  خر  نابیقر  اب  هتسشنب 

هتسخ ناوتان و  نم  اناوت  ملاس و  وا  **** مزاس هنوگچ  رگید  تقشع  فیرح  اب  نم 

هتسسگ يرگنل  دب  رحب  نآ  رد  ام  یتشک  **** اما تسوکن  يرحب  نابوخ  قشع  يایرد 

هتسج هتسج  تایبا  یبایب  وا  رد  دیاش  **** نکیم هراظن  هگ  هگ  ار  مشتحم  ناوید 

هتفشآ راسخر  رب  فلز  دمآ  يزاب  ناگوچ  ز  هرامش 538 : لزغ 

هتفشآ راتسد  هدروخ و  نالوج  داب  هقاطا  **** هتفشآ راسخر  رب  فلز  دمآ  يزاب  ناگوچ  ز 

هتفشآ رایسبو  هتفشآ  دوب  شود  مهآ  ز  **** یتفشآ مک  ناراداوه  هآ  زا  هک  شفلز  رس 

هتفشآ رادقم  نیا  زگره  مدیدن  ار  شفلز  هک  **** يرادنپ هدرک  يزابتسد  شلایخ  اب  يریلد 

هتفشآ رایغا  مه  دنناشیرپ و  نارای  مه  هک  **** بشما یشک  مرحم  رد  مدوب  هتفگ  یفرح  هتسبرس  نانچ 

هتفشآ رادیم  مه  رجه  يوب  هب  ار  مغامد  **** نم نونج  طبض  یپ  زو  هدیم  لصو  دیون 

هتفشآ راذگب  ار  فلز  وم  زا  درگ  ناشفیم  **** مدکی تا  هنادیق  یب  عضو  رب  ناشف  ناج  ات  موش 

هتفشآ رابرد  مه  وت  تفلک  رد  ریغ  دشاب  هک  **** زگره مشتحم  سلجم  عضو  مدیدن  تروص  نیا  هب 

هتفهن هلال  فرط  هزبس  ترگا  طخ  هرامش 539 : لزغ 

هتفهن هلاه  هب  ار  هام  �هریاد  **** هتفهن هلال  فرط  هزبس  ترگا  طخ 

هتفهن هلال  وچ  نیتسآ  رد  وت  غاد  **** لگ يا  هدش  ناتب  زا  شک  نماد  هک  خیش 

هتفهن هلاژ  گنس  هلال  لغب  رد  **** هچنغ هشیش  تسکش  يارب  ربا 

هتفهن هلان  زین  وت  لایخ  شیپ  **** نارجه بش  تکزان  يوخ  زا  منک  یم 

هتفهن هلاون  نآ  روگ  نهد  رد  **** یلوا دوش  ناتب  ینابرق  هن  هک  نت 
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هتفهن هلاس  ود  یم  هلایپ  ود  رد  **** یپ زا  شتفاتش  اهلاس  رضخ  هچ  نآ 

هتفهن هلالگ  رد  هلال  لگ و  گرب  **** شوپ هیس  هرط  وا ز  شوگانب  شیپ 

هتفهن هلاسر  دص  دیکات  هداد ز  **** دصاق هب  شاف و  هتشون  ملتق  �همان 

هتفهن هلاوح  نم  هب  یهاگن  درک  **** شمشچ لفاغت  زا  مریم  یم  هک  دید 

هتفهن هلایپ  نانع  نادرگم  هحبس  **** وردوخ برشم  نک ز  خیش  يا  نم  عنم 

هتفهن هلازغ  نآ  رب  نم  زا  لزغ  نیا  **** دناوخ هک  تساجک  مشتحم  یلدریش 

هدز نید  بابرا  هر  نیک  غیت  هب  دمآ  هرامش 540 : لزغ 

هدز نیبج  رب  هرگ  هتسکش  هلک  فرط  **** هدز نید  بابرا  هر  نیک  غیت  هب  دمآ 

هدز نیا  ریت  نامک  هدیشک  نآ  دیص  رب  **** راک تقو  هک  نیب  وا  سگرن  ود  یتسد  مه 

هدز نیشن  نودرگ  هم  رب  هنعط  هک  ییور  **** غیرد نیشن  سلجم  هم  نآ  دراد  هدرپ  رد 

هدز نیمز  رب  ام  لد  �هشیش  رایسب  **** دق هدیشک  یحارص  وجات  لاسدرخ  نآ 

هدز نیتسآ  زا  رس  هلعش  بیج و  رس ز  نوخ  **** راب رازه  بشما  ما  هزات  غاد  مخز و  زا 

هدز نیلوا  هگن  زا  نم  رب  هک  یمخز  **** ارم نیرخآ  سفن  ات  قوذ  هب  دراد 

هدز نیرفآ  رحس  هماخ  اه ز  شقن  شوخ  **** بآرب لزغ  نیز  رگد  هک  مشتحم  تقو  شوخ 

هدم راکف  لد  نانع  هدید  تسد  هب  هرامش 541 : لزغ 

هدم رایتخا  دوخ  مشچ  هب  نیبب و  ارم  **** هدم راکف  لد  نانع  هدید  تسد  هب 

هدم راخ  گنچ  هب  لبلب  فک  زا  يدیشک  **** كاپ نماد  وچ  قرو  كزان  لگ  يا  تریغ  ز 

هدم راب  مزب  هب  ار  سوه  تسم  رازه  **** دوخ شجنر  هزور  ود  رد  نم  نداد  کشر  هب 

هدم راد  بآ  ریشمش  تبرش  ریغ  هب  **** جنر هب  رادبات  فلز  ناز  هدماک  ریغ  هب 

هدم رامخ  رپ  مشچ  نآ  هب  زان  بارش  **** شیب نیز  ار  يادخ  دش  هگن  دس  رورغ 
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هدم راسهوک  هب  رس  میورسخ  مکح  ز  **** اما هدب  میداهرف  بصنم  رج  زب 

هدم راظتنا  تسا  لتق  هدعو  هک  نونک  **** تفر يداد و  راظتنا  رپ  �هدعو  رازه 

هدم رارق  یب  ياه  ناج  هب  لتق  دیون  **** رارق زان  ماین  رد  نوچ  وت  غیت  هتفرگ 

هدم راکش  ناج  تسم  هیس  مشچ  تسد  هب  **** میشک نوبز  زا  مزرا  یمن  چیه  هب  رگا 

هدم راگزور  لاگنچ  هب  راد و  هاگن  **** مدوخ يارب  زا  میآ  یم  وت  راک  هب  رگو 

هدم راوگرزب  نآ  رسدرد  لوط  هب  **** مظن نیز  مشتحم  تسا  مکح  تعاطا  ضرغ 

هدم مدای  وا  رهم  زا  نیشنمه  نارجه  ياهبش  هرامش 542 : لزغ 

هدم مدایرف  ناغفا و  زا  رسدرد  ار  هیاسمه  **** هدم مدای  وا  رهم  زا  نیشنمه  نارجه  ياهبش 

هدم مداب  رب  هآ  يا  نارم  مبآ  رب  هیرگ  يا  **** رت تخس  وا  لد  ددرگ  نم  ناغفا  يراز و  زا 

هدم مدابآ  تنحم  نیزالص  خزود  بناج  زج  **** دب تخب  يا  دوب  یقاب  شنم  نیک  مریم و  نوچ 

هدم مداش  لد  زگره  کلف  يا  ینابرهم  رگ  **** میداشان زا  تسا  داش  نابرهمان  نآ  هک  ناس  نیز 

هدم مداد  نک  دادیب  یسر  نم  داد  هب  یهاوخ  **** رگد دادیب  قوذ  زا  ترب  میآ  داد  هب  مدره 

هدم مداهرف  هب  تبسن  مرگید  ناج  نخس  نم  **** وت قشع  نوتسیب  رد  مغ  هوک  دص  منک  مدره 

هدم مدادیب  میلعت  ناوخم  نوطالفا  رب  تمکح  **** مشتحم ياک  دش  هدنخرد  شکم  مدادیب  هب  متفگ 

هدینامهف وت  هب  ات  اه  هچ  وت  يوگ  دنپ  هرامش 543 : لزغ 

هدیناجنر هبترم  نیا  هب  زاب  تنم  زک  **** هدینامهف وت  هب  ات  اه  هچ  وت  يوگ  دنپ 

هدینادرگن ریشمش  يور ز  قشاع  **** تسنادرگ ور  وت  ترهق ز  شکرس  شتآ  ز 

هدیناباوخ هلفاق  نآ  رد  غیت  اه  هژم  **** یپ زو  نازیرگ  ربص  �هلفاق  هگن  ناز 

هدینابنجن هشوگ  نامک  نارپ و  ریت  **** نارذگ لد  زا  شیوربا  ددم  زا  شیب  هژم 

هدینابات خزود  مرظن  رد  لگ  غاب  **** تسه هک  روح  يا  نمچ  تشگ  هب  وت  یب  مور  هچ 
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هدیناسرت هکرعم  نیزا  نم  مشچ  تخس  **** قارف هک  تقشع  �هماگنه  ياپ ز  مشک  یم 

هدینازوس همه  نیا  ثبع  هب  سک  ار  شیوخ  **** يورم يزوسب  دنچ  تفص  عمش  مشتحم 

همه نسح  قرو  رب  نارب  خسن  ملق  هرامش 544 : لزغ 

هملق کی  ادخ  تسا  هداد  وت  هب  ورملق  نیاک  **** همه نسح  قرو  رب  نارب  خسن  ملق 

همد ود  نکیلو  وت  هاگن  تسیدنه  غیت  **** دننکف مدرم  هک  تسم  هیس  يودنه  ود  ناز 

هم ود  کی  برط  هلاس  ود  فاص  یم  اب  **** تسنارایشه �هلاس  دص  ترشع  زا  رت  شوخ 

همد يوس  کی  زو  تسا  مومس  يوس  کی  هک ز  **** تسیهاچ ردنا  ملد  ظعاو  حصان  مد  زا 

همر باوخ  رد  هشوگ و  ره  زادیب ز  گرگ  **** لفاغ نابوخ  تراغ و  ددص  رد  نانزهر 

هملک کی  وگب  تسا  هدنامن  شیب  سفن  کی  **** ارم وت  تاملک  قوش  زو  تسا  عزن  مد 

همه ياپ  رب  هلسلس  شا  هلسلس  ون  فلز  **** داهن هک  مد  نآ  دش  تسد  يوق  هنتف  مشتحم 

هن ای  ربخ  يراد  ناگداتفا  دوخ  مناد ز  یمن  هرامش 545 : لزغ 

هن ای  رثا  دراد  تلد  رد  ام  �هلان  نیا  رود  ز  **** هن ای  ربخ  يراد  ناگداتفا  دوخ  مناد ز  یمن 

هنای رس  درگ  رب  شمدرگ  یم  مد  حبص  ات  بش  هک  **** دوخ اب  يرکیپ  تلایخ  زا  مراد  هک  يراد  نیقی 

هن ای  رپس  ارحص  �هناوید  نآ  رصرص  داب  وچ  **** یپ زا  دسر  یم  کنیا  هک  دیوگ  یم  چیه  تشوگ  هب 

هن ای  رگدادیب  نم  اپ  زا  متخادنا  روز  هب  **** ار امیپ  تشد  ناک  هگ  چیه  یناسریم  رطاخ  هب 

هن ای  رمک  اج  دص  ار  هوک  نتسکش  دهاوخ  نیبب  **** مد کی  هن  هوک  رب  نم  راب  شیامزآ  يارب 

هن ای  رفس  نیز  فقوت  یب  نتشگزاب  دیاب  هک  **** یئوگیم چیه  فقوت  نتفر  رد  تسین  ار  ناج  وچ 

هن ای  رب  همان  غرم  درب  هم  نآ  هب  هر  دهاوخ  هک  **** مناد یمن  علاط  یهارمگ  زو  همان  متشون 

هن ای  رفظ  رخآ  منک  یم  مغ  رگشل  رب  نیب  هب  **** اشگب دوخ  ناوید  نم  رهب  زا  مشتحم  ایب و 

فرح ي
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يا هداتف  نارجه  خزود  هب  متسیک  نم  هرامش 546 : لزغ 

يا هداهن  تبوقع  هب  لد  قشع  مرج  زو  **** يا هداتف  نارجه  خزود  هب  متسیک  نم 

يا هداد  راد  لد  تقرف  رارق  لد  اب  **** يا هدید  رایغا  رب  رد  لصو  فیرشت 

يا هداتس  تریغ  رد  رب  ریغ  گشر  زو  **** يا هتسشن  شتآ  رس  رب  رای  يوج  زا 

يا هداشگ  مدرم  تمالم  رد  دروخ  رب  **** يا هدیشک  نارود  تمالس  هر  زا  اپ 

يا هدارا  مک  یبلط  افو  يداو  رد  **** یلمحت رپ  یشک  روج  هار  هاش  رد 

يا هدایز  ملاع  همه  زا  يرابدرب  رد  **** يرتمک قافآ  همه  زا  يراکماک  رد 

يا هدایپ  نارود  ینارماک  شخر  زو  **** تسد يا ز  هداد  سوه  نانع  مشتحم  نوچ 

يا هدرک  ماش  طلغ  نظ  هب  ارم  حبص  هرامش 547 : لزغ 

يا هدرک  مان  یهنگ  ارم  بات  یب  **** يا هدرک  ماش  طلغ  نظ  هب  ارم  حبص 

يا هدرک  ماغیپ  همان و  هب  نم  ياذیا  **** دنک مشک  ترسح  وت  خلت  فرح  قوذ  ات 

يا هدرک  مانشد  ندینش  کی  هب  یضار  **** ارم وگ  تفگ و  رد  هقیاضم  تیاغ  زا 

يا هدرک  مایا  ینابرهم  دیلقت  **** ناهن يا  هتشک  ارم  هک  نیا  رهم  نیغ  رد 

يا هدرک  ماج  رد  وت  هک  ییامزآ  درم  **** دروآرب هت  یب  نم  زا  رامد  مسرت 

يا هدرک  ماف  هبش  ههبش  هب  ارم  يور  **** قلخ شیپ  هک  مراد  وت  یفالت ز  مشچ 

يا هدرک  ماربا  وت  هک  سب  يو ز  عفد  رد  **** دنا هتسب  مارحا  همه  مشتحم  لتق  زا 

يا هدوب  هتسر  دوخ  وت  هدنب  دهع  دیق  زا  هرامش 548 : لزغ 

يا هدوب  هتسب  یسک  هب  مه  هتفهن  يدهع  **** يا هدوب  هتسر  دوخ  وت  هدنب  دهع  دیق  زا 

يا هدوب  هتسناوت  هچ  نآ  هدرک  مزب  رد  **** شود هک  نیزا  داد  ربخ  حبص  نارگ  باوخ 

يا هدوب  هتسج  نیمک  لحم ز  یب  وت  ایوگ  **** وت ماد  هب  دیان  هک  دوبن  نآ  لد  غرم 
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يا هدوب  هتسخ  نم  لاح  هب  تفتلم  شوخ  **** ار بیقر  ملاح  شسرپب  يا  هدروآ 

يا هدوب  هتسویپ  وت  هک  ملد  �هناخ  رد  **** تسا هدوبن  يریغ  هک  جایتحا  هچ  نتفگ 

يا هدوب  هتسناد  همه  نیا  وت  يربلد  رد  **** وگب ما  هتسنادن  هدرب  هک  تلد  یتفگ 

يا هدوب  هتسیاب  همه  نیا  وت  مشتحم  يا  **** بیقر هتسیاش  تمدخ  رهب  مرب  رد 

يا هدوب  هک  ماج  شون ز  هعرج  زاب  يد  هرامش 549 : لزغ 

يا هدوب  هک  ماک  هب  هدرک  خلت  ماک  دص  **** يا هدوب  هک  ماج  شون ز  هعرج  زاب  يد 

يا هدوب  هک  مارو  هدرک  هراپ  هک  ماد  **** اهماد كاخ  رد  وت  رهب  دوب  هک  اجنآ 

يا هدوب  هک  مامت  هام  �هدوشگ  عقر  هب  **** دیع لاله  نوچ  ار  وت  دنا  هتسج  هک  اجنآ 

يا هدوب  هک  ماب  رد و  رب  راودیشروخ  **** نورب اوه  بسک  هب  هدرب  وچ  تیمرگرس 

يا هدوب  هک  ماد  هتسب  راودیص  دوخ  **** تا هدرک  دازآ  لد  دیص  رازه  دص  يا 

يا هدوب  هک  ماج  شون ز  هعرج  زور  ات  **** يا هتشگ  هک  مزب  یقاس  هنافراع  بش 

يا هدوب  هک  مالک  زرط  بلط ز  تلاح  **** مشتحم مغر  زا  یگتفکش  تلاح  رد 

يا هدیدرگ  ندز  انغتسا  مرگ  يد  زا  شیب  هرامش 550 : لزغ 

يا هدید  ار  دوخ  هنییآ  رد  زورما  ابلاغ  **** يا هدیدرگ  ندز  انغتسا  مرگ  يد  زا  شیب 

يا هدیمهف  ما  هدیمهف  تتفلا  ریغ  اب  هک  نیا  **** ایئوگ نم  زا  يراد  ناهنپ  يراد و  یتفلک 

يا هدیسرپ  نم  لاح  وگ  ضرغ  زک  مدینش  نوچ  **** تسا شوخ  یگنهآ  هچ  تشوگ  رد  هک  ممولعم  تشگ 

يا هدینادرگ  بوخ  مریغ  ضارعا  تلآ  **** مینادرگ دوخ  صوصخم  دب  ریغ  اب  يوش  نوچ 

يا هدیجنر  ارچ  نمشد  زا  هک  مراد  یتریح  **** یتسود مرج  هب  زج  سک  زا  وت  یجنر  یمن  نوچ 

يا هدینشن  رگا  نایوگدب  دنیوگ  یم  هک  نیا  **** غاد هب  تریغ  زا  یهنن  ات  هن  شوگ  رد  يا  هبنپ 

يا هدیزرمآ  هک  يرادنپ  ار و  وا  يا  هتشک  **** وت ياج  یب  شسرپ  زا  راز  هداتفاک  مشتحم 
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یباتفآ هدیدان  وترپ  هدنکف  لد  رب  هرامش 551 : لزغ 

یباقن رد  هراسخر  درک  يزاب  هدرپ  رد  **** یباتفآ هدیدان  وترپ  هدنکف  لد  رب 

یبارطضا يایرد  دیبنج  شیوخ  ياج  زو  **** زیگنا شروش  هدیدرگ  یئاوه  لد  رحب  رد 

یبارخ روشک  رب  تخات  يرگشل  هناوید  **** ناج تراغ  هب  نامرف  داد  يورسخ  كاب  یب 

یباقع شک  غرمیس  ددرگ  راکش  مرگ  **** اجنآ هک  يا  هصرع  رد  تقاط  هچ  ار  کشجنگ 

یباحس ناشف  شتآ  دزیخ  هک  یمزلق  زا  **** تمالس لحاس  رب  دنامب  یک  كاشاخ 

یباکر نارگ  ربص  ینانع  کبسداد  **** زاب دهد  یم  هک  هن  نیز  لد  يا  تربع  شخر  رب 

یبایماک ناطلس  شیورد  كاله  زا  ماک  **** دنار هک  يروشک  رد  دنام  هچ  رثا  ام  زا 

یبآ هتشذگرس  زا  من  نیا  ددرگ  هک  ادرف  **** مزاس هچ  ملگ  رد  اپ  زورما  هحشر  مین  زا 

یباوج هتشک  نم  تسیلاوئس  هنشت  ناج  **** ناویح بآ  لیاس  رب  دناشف  یم  هک  بل  ناز 

یباجح �هدرپ  زج  تسین  نایم  رد  زورما  **** دوب نایم  رد  هدرپدص  ار  لد  وت  اب  زورید 

یبارش امزآدرم  ماج  رد  هدرک  وت  رهب  **** مایاک شوک  هنادرم  مزب  نیرد  مشتحم  يا 

یتخاس مراوخ  هک  مدرک  دب  هچ  ور  دوخ  لگ  يا  هرامش 552 : لزغ 

یتخاس مرابتعا  یب  يدرب و  میوربآ  **** یتخاس مراوخ  هک  مدرک  دب  هچ  ور  دوخ  لگ  يا 

یتخاس مرایتخا  یب  نتشیوخ  كاله  رد  **** یعدم تسد  هب  يداد  منتشک  رایتخا 

یتخاس مراسمرش  مدرم  شیپ  رد  افج  زک  **** غیرد يا  تدوبن  نم  يافو  رهم و  زا  تمرش 

یتخاس مراد  بآ  غیت  هب  لمسب  متس  زک  **** مشخب رگید  نابز  ممانشد  رهب  يدوشگ  نوچ 

یتخاس مراکو  فطل  يور  يدرک ز  ما  هراچ  **** مادم متسج  یم  وت  فطل  زا  دوخ  راک  �هراچ 

یتخاس مراودیما  لتق  هب  يدومرف  فطل  **** متشاد یفطل  دیما  تیرای  زا  رهق  دعب 

یتخاس مراگن  نآ  فلز  ریجنز  هتسب  **** نونج زک  يدرک  هریت  مزور  زور  نآ  مشتحم 
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یتسناد رادلد  ار  كاپ  قشع  رادقم  رگا  هرامش 553 : لزغ 

یتسناد رایسب  نم  ردق  یتسج  رایسب  ارم  **** یتسناد رادلد  ار  كاپ  قشع  رادقم  رگا 

یتسناد راع  ورسخ  وچ  یکانسوه  اب  تباقر  **** نم نوچ  یتریغ  یب  رگا  قشع  رد  نک  هوک  يدوبن 

یتسناد رادقم  نیا  نم  رای  رگا  يدوب  شوخ  هچ  **** دنناد یم  اردقم  ار  درم  شناد  كرد و  ردق  هب 

یتسناد رایغا  زا  رای  توافت  یب  نآ  رگا  **** ادیپ یتریغ  یب  تریغ و  رد  يدش  اه  توافت 

یتسناد رادیب  �هدید  ساپ  ردق  يدوب  هچ  **** ناشیدنادب دیک  زا  تسباوخرد  هک  یمشچ  هیس 

یتسناد راک  نیا  رگا  شتسد  زا  لد  کی  یتسجن  **** دناد یمن  يراد  لد  نیئاک  نم  راک  رپ  تب 

یتسناد رازآ  مشتحم  ار  وا  رازا  رگا  **** نکاس سفن  کی  شجنر  رازاب  �هلعش  یتشگن 

یتشاد ردکم  میاد  متس  زا  مرای  شراک  هرامش 554 : لزغ 

یتشاد رگمتس  نآ  قارف  بات  ملد  ای  **** یتشاد ردکم  میاد  متس  زا  مرای  شاک 

یتشاد رتمک  دایرف  لد  غرم  یتفر  وچ  ای  **** افو يوب  يدمان  لگ  نآ  زا  زگره  یکشاک 

یتشادرب نایم  زا  مگرم  ریشمش  تبرض  **** دور نم  رانک  زا  عمش  ناک  شیپ  ناز  یکشاک 

یتشاد رگید  نایور  يرپ  يوخ  یکشاک  **** تخاس هناوید  ارم  وا  قلخ  دای  تفر و  هک  نآ 

یتشاد رتسب  نیلاب و  دحل  تشخ  زا  شاک  **** داهن ولهپ  وا  رجه  درد  رتسب ز  رب  هک  نت 

یتشاد رس  رب  هار  ار  لجا  رگ  يدوب  هچ  هو  **** دنک یم  رس  رب  كاخ  يرود  درد  زک  مشتحم 

یتفر یتشاذگ  دوخ  مغ  تسد  هب  ارم  هرامش 555 : لزغ 

یتفر یتشامگ  نم  رب  همه  ناهج  مغ  **** یتفر یتشاذگ  دوخ  مغ  تسد  هب  ارم 

یتفر یتشاذگ  ممانب  عادو  رد  هک  **** درتس همان  قارف  ناز  ما  هژم  طخ  داوس 

یتفر یتشاذگاو  لسگ  دهع  وت  وزا  **** دبا دهع  تسد  داد  یم  وت  هب  افو  زا  لد 

یتفر یتشاک  هتسخ  لد  نیمز  رد  هک  **** مخت نآ  دادن  يرب  ندرم  ترسح و  ریغ  هب 
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یتفر یتشارفرب  شمغ  تسکش  رد  وت  **** هدنکفا دوب  دنچ  کی  هک  رجه  ياول 

یتفر یتشاد  لالبقا  قلبا  رب  نیز  وت  **** مدنام نیز  هب  دب  رابدا  شربا  هک  ارم 

یتفر یتشاذگ  شگرم  بت  رد  هک  نینچ  **** رادم دیما  مشتحم  نتسیز  هب  رگد 

يداد نتفر  �هدعو  يرفس  بیقر  هب  هرامش 556 : لزغ 

يداد نم  لد  هب  رس  ار  هقرفت  یتقر و  **** يداد نتفر  �هدعو  يرفس  بیقر  هب 

يداد نمشد  هب  یتفرگ و  تسود  زا  رس  کی  **** تسود نمشد و  وا  رب  تشاد  دسح  هک  یلصو  کلم 

يداد نت  کی  هب  یتفرگ و  رهش  کی  هک ز  **** لصو تمعن  نآ  زا  یئاراوگ  داب  فرط  رب 

يداد نماد  هب  لقن  لغب  هب  لگ  ار  همه  **** دینش مزب  نیرد  هک  ره  یم  يوب  نم  ریغ 

يداد نمرخ  هتخوس  نیا  رتسکاخ  هب  رس  **** مامت وت  دمآرب  هک  اج  ره  جارات ز  داب 

يداد نف  رپ  هزمغ  نآ  هب  یتفرگ و  وت  **** لجا دایص  فک  رد  دب  هک  ریدقت  غیت 

يداد نتشگ  هب  دوز  ارم  هک  یتفر  کین  **** زاین راهظا  يو  هب  يدرکن  رید  مشتحم 

يدرک مه  هاوخدب  اب  دنویپ  نآ  نم  زا  يدیرب  هرامش 557 : لزغ 

يدرک مرک  يدومرف  فطل  یتفر  بوخ  هللا  یفع  **** يدرک مه  هاوخدب  اب  دنویپ  نآ  نم  زا  يدیرب 

يدرک متس  نم  زا  شیب  شیوخ  رب  فرط  ره  فلکت  **** ار یهاوخ  کین  نم  نوچ  نامیپ  متس  زا  یتسکش 

يدرک مقر  ام  مان  هب  دب  فرح  هک  يدید  دب  هچ  **** تقد هماخ  يداد  وچ  دوخ  زایتما  تسد  هب 

يدرک مه  تساوخ  شعبط  هچره  یتشگ  تسود  وا  اب  وت  **** نمشد متخاس  دوخ  اب  هک  ار  سک  ره  وت  رهم  زا  نم 

يدرک مرتحم  ار  یکی  تمرح  یتساک  ار  یکی  **** ناراداوه لیخ  رد  هک  ادیپ  دش  هچرا  توافت 

يدرک مدع  نابایب  گیر  يدیشاپ و  مه  ز  **** نوزفا رهپس  هن  زا  دب  هک  ار  یئافو  هوک  ارچ 

يدرک مدق  تباث  قشاع  ياج  هب  رگنب  ارک  **** ار تعیب  تسس  بیقر  يداد  دوخ  برق  ماقم 

يدرک ملع  ار  دوخ  یتسود  نمشد  هب  ملاع  رد  هک  **** رخآ درک  هک  دوخ  نیا  ناتسود  ياول  يدرک  نوگن 
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يدرک مشتحم  اب  نینچ  نامیپدب  وت  بجوم  یب  هک  **** زگره دنک  نیا  دوخ  نمشد  اب  سک  تسود  ياج  هچ 

يدرگ لد  هدرزآ  نم  صالخا  هگآ ز  رگا  هرامش 558 : لزغ 

يدرگ لعفنم  یشاب  هدرک  نم  رب  هک  يدادیب  ز  **** يدرگ لد  هدرزآ  نم  صالخا  هگآ ز  رگا 

يدرگ لجخ  ینیب و  هب  دوخ  يافو  غاد  رد و  **** مسرت یم  هک  نوخرپ  لد  رد  مکاچ  هلال  نوچ  نکم 

يدرگ لد  درگ  رب  سفن  کی  مرهم  قیقحت  رب  هک  **** مهاوخ یم  تسا  حبص  �هنییآ  زا  رت  نشور  تلد 

يدرگ لحب  نم  زک  نابرهمان  يا  يراب  نک  نانچ  **** لمسب ینک  یم  مغیرد  یب  غیت  هب  یمرج  یب  وچ 

يدرگ لگ  هچ  عمش  نآ  درگ  رب  تدشابناج  ات  هک  **** دیاب هن و  مک  دوخ  هناورپ  زا  لد  غرم  يا  وت 

يدرگ لسگ  نامیپ  نآ  لصو  زا  بیصن  اب  یهلا  **** مرهم �هتشررس  شلد  زا  یتسسگ  نوچ  نابیقر 

لصتم دیاب  داب  نوچ  مشتحم  شدرگ  هب  **** ار هم  نآ  يوک  یلاخ  ریغ  درگ  یهاوخ ز  رگا 
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يدرگ

يدنچ کی  مدز  لفق  جرد  رد  رب  هرامش 559 : لزغ 

يدنخ رکش  تب  شداشگ  داد  تبقاع  **** يدنچ کی  مدز  لفق  جرد  رد  رب 

يدنب یشحو  نکفادنمک  يوزاب  تسد و  **** دشوک یم  نم  يراتفرگ  قوذ  زا  تخس 

يدنمتجاح وت  هب  یناهج  وت  زا  زاین  یب  **** رد رب  دمآ  هک  هدامآ  نک  زاتمم  فطل 

يدنویپ دبا  رمع  مبلط  یم  ادخ  زا  **** مسرب تلصو  �هدعو  نیرت  کیدزن  هب  ات 

يدنزرف وا  نماد  رب  وت  وچ  دنیشنن  **** دیاز فسوی  همه  نارود  ردام  زا  رگا 

يدنسروخ ملاب  یئاود  هب  دیفمان  **** رخآ داتفا  وت  ماد  رد  هک  درد  يا  هدژم 

يدنب يدنمک  زیوآ  لد  مراد ز  هک  نم  **** رت نالان  یلد  زیوآ  بش  غرم  زا  مارد 

يدننام بضغ  فطل  یلو  فطل  دنک  یم  **** نم هب  هک  منادن  هدید  رظن  هچ  بشما  رگد 

يدنپ رثؤم  هچ  هگ  نآ  مدنب و  دهد  یم  **** حصان هگ  یب  هگ و  ور  نآ  ندیدان  رهب 

يدنق ررکم  ررکم ز  ریغ  یتبرش  **** شنیریش بل  یپایپ ز  مانشد  تسه 

يدنگوس منکش  یم  رگد  تسنیا  رگا  **** مزب یقاس  نکش  تقاط  �هوشع  مشتحم 

يرای يور  ز  تروج ، افج و  نم ، اب  تسه  هک  دیامن ، یم  وچ  هرامش 560 : لزغ 

يرادن افج  زا ، تسد  وت  رگا  مرآرب ، ناغف  تروج ، تسد  ز  **** يرای يور  ز  تروج ، افج و  نم ، اب  تسه  هک  دیامن ، یم  وچ 

يرآرب ناج  ز  مرامد ، رگا  مرآرب ، مد  هک  ارای  هچ  ارم  **** مد يروآرب  مغیت ، ریز  هک  مراذگ ، یمن  یتفگ ، مشخب 

يراز ناغف و  مراد  هک  سب  مارذگ ز  یمن  ار  سک  باوخ  هب  **** مرازن نت  هب  مراکف  ناج  هب  تقایتشا  زک  تقارف  بش 

يراد هک  مغ  دسرپب ، نم  ز  یهاگهاگ ، هک ، یهاوخ  کین  هن  **** مراد هک  یمغ  مرامش ، واب  ینامز ، نم  هک  ینابزمه ، هن 

يراسکاخ ز  يدنمدرد ، هب  الا ، دشابن  يراک ، قشع  هک  **** ور ما  هداهن  ور ، نآ  زا  كاخ  هب  وخ ، ما  هتفرگ  ورنآ ، زا  درد  هب 

يراز رازه  مدید ، هک  نیا  زج  مدیچن ، یلگ  تلصو ، غاب  ز  **** لمحت یسب  تقایتشا ، رد  لگ ، يا  لبلب  وچ  مدرک ، هچرگا 
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، دیآرد اپ  ز  **** اپ زا  مرآرد  اج ، زا  مرآرب  ار ، مشتحم  هک  یئوگ ، هشیمه 
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يرآرب رد  وت  شتسم ، هک  یبش  دیآرب ، ناج  ز 

يراوس ابق  گنت  شتآ  منورد  هب  دز  هرامش 561 : لزغ 

يراگن اقل  هام  دولآ  منوخ  هب  تسد  **** يراوس ابق  گنت  شتآ  منورد  هب  دز 

يراکش ناج  يوهآ  درک  ناج  راکش  دیص  **** یبیرف لد  هرط  تشگ  لد  بیرف  ماد 

يرایرهش وت  وچمه  يرایرهش  هب  تسین  **** فسوی زیزع  تسه  یبوخ  رصم  هب  هچرگ 

يراخراخ هژم  يا  مکاچ  كاچ  لد  رد  **** مدامد دنکف  یم  لگ  يا  تمشچ  سگرن 

يراظتنا يربص و  یئوگتفگ  یجنک و  **** مراد شیوخ  لد  اب  تلایخ  زا  بش  زور و 

يرابتعا يردق و  میرادن  ام  هک  رکش  **** زورما دنربتعم  نابیقر  نوچ  وت  شیپ 

يراوشوگ هتخاس  یناعم  رهوگ  زک  **** نک ناج  شوگ  رویز  ار  مشتحم  هتفگ 

يرادنپ دوسآ  ترطاخ  يدیرب  لگ  ناز  الد  هرامش 562 : لزغ 

يرادنپ دوب  دهاوخن  يراک  رگد  وا  اب  ار  وت  **** يرادنپ دوسآ  ترطاخ  يدیرب  لگ  ناز  الد 

يرادنپ دود  نم  شتآ  رگید  درک  دهاوخن  **** هدید يا  گشا  هار  هراب  کی  يا  هتسب  دوخ  رب  وت 

يرادنپ دونشخ  ار  هدنامرد  نم  يدنپ  شوخ  هب  **** رد ناز  يا  هدرک  معنم  هک  حصان  يا  یهاوخ  نیسحت  وت 

يرادنپ دودرم  ارم  لوبقم و  زاب  ار  دوخ  هک  **** مرادنپ راکرپ  نآ  زا  ریغ  يا  يا  هدروخ  یبیرف 

يرادنپ دونشن  بل  ریز  رد  شمتفگ  یئاعد  **** دوخ كزان  كرت  نآ  تشذگ  نم  زا  باتعا  هب  دیسر و 

يرادنپ دومرف  نم  هب  تمدخ  نیا  دهاوخ  نارای  ز  **** یلتق نیرت  لکشم  یعدم  رهب  هدرک  ررقم 

يرادنپ دوبهب  دنک  یم  ادیپ  درد  نیا  ربص  هب  **** رباص يا  هدیدرگ  مشتحم  یئادج  درد  رب  وچ 

يراد وت  هک  دراد  هک  راسخر  تعلط و  نیا  هرامش 563 : لزغ 

يراد وت  هک  دراد  هک  راتفر  تماق و  نیا  **** يراد وت  هک  دراد  هک  راسخر  تعلط و  نیا 

يراد وت  هک  دراد  هک  رابرکش  رهش  نیا  **** نادنخ لگ  يا  تسا  رکش  تثیدح  دهش و  بل 
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يراد وت  هک  دراد  هک  راوخ  نوخ  سگرن  نیا  **** دروخ ملد  نوخ  ندز  مشچ  کی  هب  وت  مشچ 

يراد وت  هک  دراد  هک  راخ  یب  نبلگ  نیا  **** راخ دص  وت  گشر  زا  ینبلگ  ره  نت  رد  يا 

يراد وت  هک  دراد  هک  رایغا  هب  فطل  نیا  **** تسام اب  وت  فطل  زا  هب  رایغاب  وت  رهق 

يراد وت  هک  دراد  هک  راوخ  ارم  هنوگ  نیز  **** نابیقر هب  لگ  يا  متبسن  ینک  هتسویپ 

يراد وت  هک  دراد  هک  رازآ  لد  رای  نیا  **** رای زا  لد  رازآ  مشتحم  مد  همه  يراد 

يراد وت  هک  یهاگن  تسا  نسح  رگشلرس  هرامش 564 : لزغ 

يراد وت  هک  یهایس  مشچ  وا  شک  شکرت  **** يراد وت  هک  یهاگن  تسا  نسح  رگشلرس 

يراد وت  هک  یهام  هجنپ  نوچ  هراسخر  **** ار نالد  هدنبیکش  تسا  ربص  رد  نشوج 

يراد وت  هک  یهالک  فرط  همرگ  لقیص  **** ددرگ وچ  نسح  دنک  هیکت  دوخ  تردق  رب 

يراد وت  هک  یهاوگ  هب  نیزا  يوعد  دص  **** تسین بجع  تسا و  هاوگ  نسح  تیفسوی  رب 

يراد وت  هک  یهانگ  تبث  نم  همان  رد  **** تباقر دزاس ز  هک  يور  کلم  هب  امن  هب 

يراد وت  هک  یهار  رس  نوگرگج  گشا  يا  **** شاب رذح  هب  کیالم  لاب  یگدولآ  ز 

يراد وت  هک  یهآ  �هلعش  يرگنل  یب  **** بشما مشتحم  تدنک  یم  کبس  مزب  رد 

يراد یسک  يوس  ور  زیگناروش  لد  يا  زاب  هرامش 565 : لزغ 

يراد یسک  يور  رب  هدیشوپ  همه  زا  مشچ  **** يراد یسک  يوس  ور  زیگناروش  لد  يا  زاب 

يراد یسک  يوخ  وت  هوکش  منک  وت  زا  نوچ  **** مزوس یم  وت  تسد  زک  نآ  اب  لد  شتآ  يا 

يراد یسک  يوب  وت  نم  مریم  وت  ياپ  رد  **** میوگ یم  میوب و  یم  دیآ  غاب  هب  هک  لگ  ره 

يراد یسک  يوربا  ایوگر  رظن  هنرو  **** دیآ گنت  هب  بارحم  وت  دوجس  لد ز  يا 

يراد یسک  يوم  زا  اپ  رب  نونج  ریجنز  **** رگید یسفن  هنرو  لقاع  يا  نم  لسگب ز 

يراد یسک  يولهپ  قشع  رد  اج  هک  شاب  شوخ  **** درک نونجم  هیاسمه  ترهد  را  مشتحم  يا 
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يزادنا راکش  هدنکفا  رظن  نم  رب  زاب  هرامش 566 : لزغ 

يزابهش ملد  تشد  رد  هدمآ  راکش  هب  **** يزادنا راکش  هدنکفا  رظن  نم  رب  زاب 

يزادنا دیص  نکفا  گندخ  مشچ  هشوگ  **** زان كوان  فده  مرانک  هشوگ  زا  هدرک 

يزان شمشچ  �هشوگ  زا  يا  هدنخ  شبل  زا  **** باتع يانثا  رد  تسناهج  ود  ياهب  نوخ 

يزار بل  نآ  زا  يزور  مونش  رگ  میز  نوچ  **** ارم قوذ  زا  دشک  یم  شیسلجم  نخس 

يزاوآ درد  هب  هدولآ  دسر  تشوگ  هب  نوچ  **** بشما يآ  ماب  بل  رب  تمدق  تاکز  هب 

يزاجعا ناسفن  یسیع  فسوی  يا  رخآ  **** تخاسن هدنز  بل  تشک و  ارم  هزمغ  زا  تمشچ 

يزامغ دوشن  فقاو  هک  شاب  رذحرب  **** راهنز يدرپس  هزمغ  نآ  هب  وچ  لد  مشتحم 

يزاس رتزیت  نیز  ار  هزمغ  نانس  رگ  دشاب  هچ  هرامش 567 : لزغ 

يزاس رتزیرنوخ  نیزا  قشع  رد  ارم  شیر  لد  **** يزاس رتزیت  نیز  ار  هزمغ  نانس  رگ  دشاب  هچ 

يزاس رتزیت  ار  مشتآ  یناشف  نماد  کی  هب  **** مدناو ناشک  نماد  ینکفا  زان  يداورب  رذگ 

يزاس رتزیگناالب  ار  دوخ  نیزک  نم  رب  یهگ  **** دبای یم  تسد  اما  درگیم  نم  درگ  رب  الب 

يزاس رتزیهرپان  زورما  شیراوخ  نوخ  رد  هک  **** مزور نآ  تخاس  یهاوخ  رامیب  سگرن  زا  كاله 

يزاس رتزیخ  نافوط  دنچره  ار  نسح  طیحم  **** ددرگ رت  بای  تمیق  وت  لصو  رد  یبایان  ز 

يزاس رتزیمآ  باتع  نم  اب  رگا  ار  تباطخ  **** مدرگ رتزومآ  باتش  تقشع  تمدق  هار  هب 

يزاس رتزیوآ  راکش  نیز  ار  دوخ  كارتف  رگا  **** مدره مشتحم  دص  نوچ  وت  شخر  مسرب  رس  دهن 

يزورفا ملاع  اب  دوخ  زوس  متفگ  هک  نیا  مرج  هب  هرامش 568 : لزغ 

يزور منتشک  دهاوخ  هک  نایرگ  ما  هداتسا  عمش  وچ  **** يزورفا ملاع  اب  دوخ  زوس  متفگ  هک  نیا  مرج  هب 

يزورفا لد  رهم  دنز  یم  رس  ملد  زا  حبص  نوچ  هک  **** دزیر یم  هدید  زا  کشا  هتسویپ  مبکوک  نوچ  نآ  زا 

يزوریف تخب  ار  نامناخ  یب  نم  يدوب  رگا  **** علاط نارگید  جرب  بش ز  ره  نم  هام  یتشگن 
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يزوسلد �هیرگ  يارو  يزاس  مد  �هلان  زا  ریغ  هب  **** نازحا �هبلک  نورد  نارجه  بش  رد  مرادن 

يزودنا تنحم  ناج  میراد و  يرورپ  مغ  لد  **** ینغتسم رهد  شیع  غراف ز  ناهج  يداش  ز 

يزودلد ریت  تزاونلد  مشچ  مهاوخ ز  یم  هک  **** وربا نامک  يا  یئاجک  مغ  زا  كاچ  كاچ  دش  ملد 

يزومآ هتکن  ار  مشتحم  يدوب  هاگ  هگ  رگا  **** تیاغ نیا  هب  ات  نایبص  مظن  نیا  ماظن  یب  يدوبن 

یسک اب  نیشنم  هظحل  ره  منداد  ترسح  رهب  زا  هرامش 569 : لزغ 

یسکان نم  نوچ  مغر  رب  نکم  عیاض  دوخ  تاقوا  **** یسک اب  نیشنم  هظحل  ره  منداد  ترسح  رهب  زا 

یسک اورپ  یب  وت  لثم  دنک  سکان  نیا  ياورپ  **** اجک اما  نامگ  مراد  دوخ  لتق  رب  تیخوش  زا 

یسک اب  مدوب  هارمه  نم  تشگ و  مراچد  اهنت  **** رسپ نیا  یهار  هب  بشماک  رگن  مرابدا  لابقا و 

یسک ادیپ  دوش  مد  رد  دروخرب  نوچ  نم  هب  مد  کی  **** سک چیه  ددرگن  ادیپ  دوب  يرمع  رگا  ریغ  اب 

یسک انعر  لگ  نآ  اب  دوش  هرمه  نوچ  هار  رد  **** مود یپ  زا  دوب  اپ  رد  متریغ  راخ  هک  نآ  اب 

یسک اه  تمالم  نیا  اب  دنک  نوچ  تمالس  رکف  **** الب رد  ناجورگ  رد  لد  انع  رد  نت  رطخ  رد  رس 

یسک اوسر  زا  رتاوسر  مشتحم  ناشیا  گلس  رد  **** مغ تشد  رد  یسب  اوسر  ناگتشگ  ادیش  يراد ز 

یسک دروآ  ناج  هب  ربص  رگا ز  ار  لد  هرامش 570 : لزغ 

یسک دروآ  نابز  هب  لد  درد  هک  ناز  هب  **** یسک دروآ  ناج  هب  ربص  رگا ز  ار  لد 

یسک دروآ  نارگ  راب  ریز  هب  نت  ات  **** جنگ جنر  رادقم  هب  دنهد  یم  قشع  رد 

یسک دروآ  نامک  تخس  وت  �هگرج  رد  **** ار شیوخ  هک  نارپ  كوان  ریت و  باتوک 

یسک دروآ  ناهج  هب  یفسوی  زاب  رگ  **** ار وت  یناث  ناهج  لها  دوش ز  ادیپ 

یسک دروآ  نایم  هب  رگا  جنرت  غیت و  **** ضارتعا تشگنا  دوش  ملق  نم  فرح  رب 

یسک دروآ  نایز  دوس و  لایخ  رد  یک  **** مرگ وچ  دوش  تریغ  شتآ  قشع ز  رازاب 

یسک دروآ  نامض  هک  ناما  ردق  نآ  مکح  **** دهد یمن  اما  لد  نامض  دوشیم  ناج 
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یسک دروآ  ناشن  وت  �هزمغ  هب  ناشیا  ز  **** رگا دوب  نوچ  نم  لد  ناتب  زا  یئوجیم 

یسک دروآ  نانع  هتفرگ  رگم  ار  وا  **** مشتحم بات  نانع  وت  زا  راوس  نآ  تسه 

یشکرس رویغ  لفط  نیز  هدرک  نسح  نسوت  هرامش 571 : لزغ 

یشتآ دنلب  هتشگ  يا  هدرک  هاگن  وت  ات  **** یشکرس رویغ  لفط  نیز  هدرک  نسح  نسوت 

یشو هشداپ  كدوک  دنز  یم  نسح  تبون  **** ناتب زا  زاب  هک  هزات  دوش  یم  قشع  هکس 

یشک رت  هناهاشداپ  زا  یگندخ  نکف  دیص  **** نامک هناخ  لیام  نالد  یب  دصق  هب  هتشگ 

یشک نامک  یشک  دیص  نیک  شخر  نانع  هداد  **** میپ رد  هک  مدشک  یم  یکوان  هدنشک  مهس 

یشربا هدیشک  هوک  وزا  تسشن  اپب  هک  نآ  **** ابص زا  رت  کبس  تسه  نیز  تشپ  تاکرح  رد 

یشغ یب  بارش  هدرک  حدق  رد  قشع  یقاس  **** رگد هزات  زک  مغ  رامخ  زا  منم  يا 

یشوشم مشتحم  نورب  نمجنا  زا  دماک  **** يا هدوب  هدرک  هک  ماد  ار  فلز  مزب  هب  زاب 

یشکرس عمش  درگ  رب  مدنادرگ  یم  قوش  هرامش 572 : لزغ 

یشتآرب منزیم  ار  دوخ  هک  نارای  یتمه  **** یشکرس عمش  درگ  رب  مدنادرگ  یم  قوش 

یشربا يزات  نالوج  مندنکاج  زا  دهاوخ  **** ناهگان دیابر  رد  شداب  هک  یکاشاخ  وچمه 

یشکرت زا  ناوربا  درف  اضق  ندروآ  دهاوخ  **** وزا مخز  اهردق  نیا  مراد  زورماک  یکوان 

یشغ یب  بارش  منارود  هدروآ  بل  شیپ  **** زاب هک  دراد  رطخ  مقشع  یتسم  ياه  هبوت 

یشکایرد نم  وچ  رد  دراذگ  یک  ادرف  شوه  **** دوخ يوب  زا  مشوخرس  دراد  زورماک  يا  هداب 

یشچ انغتسا  ماج  زا  ینشاچ  نارود  وچ  نم  **** شک هعرج  یناهج  ناکیدزن  وچ  شفطل  یم  زا 

یشو نونجم  ینکفا  رهش  رد  يزوس  هناخ  **** دیود دهاوخ  نورب  ادرف  مشتحم  قاثو  زا 

یشاب شناج  وت  هک  نآ  حیسم  زان  دشکن  هرامش 573 : لزغ 

یشاب شنارذگ  رمع  يریگ  نانع  رد  **** یشاب شناج  وت  هک  نآ  حیسم  زان  دشکن 
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یشاب شناهن  ياه  هگن  زار  مرحم  **** مرش همه  نیا  اب  وت  هک  دشاب  هک  مشچ  نآ  برای 

یشاب شنابز  وت  تریح  يدنب  نخس  رد  **** نخس ضرع  مد  هک  شوخ  يا  هدز  تشهد  لاح 

یشاب شنایز  ناوات  يو و  دوس  وت  هک  **** يا هتخاب  ناج  يراک  نایز  کشر  زا  مریم 

یشاب شنازخ  زیخون  طخ  نیا  اب  وت  هک  **** مدرگ يراهب  غاب و  رس  درگ  دبا  ات 

یشاب شناوج  لخن  نامه  هک  قح  زا  مهاوخ  **** لاس دص  ینامب  لاس  نهک  غاب  نیرد  رگ 

یشاب شناهج  ود  زا  لسگ  دنویپ  وت  هک  **** مهاوخ یم  نانچ  شیوخ  لد  دنویپ  وت  اب 

یشاب شنارگن  تمایق  يادرف  وت  هک  **** وت قشاع  اشوخ  تسین  طلغ  تافاکم  رگ 

یشاب شنامز  مایا  هک  تسا  نیا  زور  **** تدنرآ ناهج  هب  تمایق  زور  يا  رگا 

یشاب شناوخرس  ناسگم  ناب  هدید  **** دنچ وت  دنلصو  تمعن  رد  همه  يو  زا  لد  يا 

یشاب شنایم  يوم  هریاد  یبش  هک  **** دشاب نوچ  عمط  تسد  يا  یهتوک  �همه  اب 

یشاب شنامک  یئادص ز  ریگ  ینشاچ  **** رود شاک ز  يا  هنوچ  لد  يا  يو  ریت  لباق 

یشاب شناشن  وت  اما  دشک  تنم  ریغ  **** نآ زک  راد  لد  هزمغ  زا  شوخ  تسیریت  مخز 

يا دهج  یم  نیز  هناخ  زا  یقرب 

یناشاک مشتحم  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 824زکرم  هحفص 378 

http://www.ghaemiyeh.com


یشاب شنایگراظن  فص  رد  یمد  هک  **** باتشب لد 

یشاب شنانع  هب  هگره  هدز  تارج  تسد  **** رآ دای  نم  ندز  شتآ  رد  هطوغ  نم و  زا 

یشاب شناما  نما و  �هطساو  دبا  ات  **** وت هک  تسب  یم  هطساو  نیز  وت  هب  لد  مشتحم 

یقوشعم رد  مرش  زا  دزن  زگره  هک  نآ  هرامش 574 : لزغ 

یقوشعم رظن  میوس  هب  دنکفا  بشما  **** یقوشعم رد  مرش  زا  دزن  زگره  هک  نآ 

یقوشعم رس  میوس ز  هب  درک  رظن  هک  **** دناشف هزمغ  ینشاچ  هیس  مشچ  زا  بشما 

یقوشعم رذگهر  زا  رذگ  نم  لد  رد  **** درک یم  یپایپ  هک  مداتف  ياپ  زا  بشما 

یقوشعم رثا  شتاکرح  رد  متفای  **** بش همه  زا  شیب  هک  تفر  تکرح  نم  زا  بشما 

یقوشعم رمک  تقد  هب  هتسب  نم  رهب  **** فیرح هک  دش  نیقی  زورما  شنتسب  رمک  زا 

یقوشعم رمث  لگ  نآ  دق  لاهن  زا  **** تسا هدش  ادیپ  هک  تسلامج  غاب  ربون 

یقوشعم رد  زدمآ  رد  وچ  منام  هدنز  ;****

یقوشعم ربخ  شلامج  رصم  زا  لد  هب  **** تسیدازآ رظن  کیپ  هک  هدژم  مشتحم 

یگدولآ نآ  هب  یمشچ  ار  رایغا  رای  يور  رب  هرامش 575 : لزغ 

یگدولاپ نآ  هب  یگشا  ار  بابحا  كاخ  هب  ناطلغ  **** یگدولآ نآ  هب  یمشچ  ار  رایغا  رای  يور  رب 

یگدولآ تمهت  زا  دنام  كاپ  یلیل  ناماد  **** ازج زور  ات  لصو  رب  نیتسآ  دناشفا  وچ  نونجم 

یگدومرف نیا  هب  يزان  رگد  ددنب  یمن  تروص  **** مدیامرف یم  هبال  دص  يا  هوشع  يارب  شزان 

یگدوهیب نیا  هب  يدنپ  ما  هدینشن  دوخ  رمع  رد  **** دنک یم  معنم  هراب  کی  وگ  دنپ  وا  ندید  زا 

یگدوس زا  دیما  ياپ  یلو  ددرگ  یمن  هتوک  **** دش هدوس  هر  رد  هک  سب  زا  تشگ  هاتوک  بلط  ياپ 

یگدوسرف تمحز  زا  تسرزاب  مه  ناتسآ  ناو  **** شیئاسرف ناتسآ  زا  تشگ  كاخ  يدید  هک  رس  آ 

یگدوسآ نیا  هب  یباوخ  ناهج  رد  يدرکن  زگره  **** مدع باوخ  رد  هدوسآ  مشتحم  رخآ  یتفر  شوخ 
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یلمحم تعرس  هب  ددنب  یم  هقان  رب  نابراس  هرامش 576 : لزغ 

یلد نالان  دپتیم  رب  رد  هشیدنا  سرج ز  نوچ  **** یلمحم تعرس  هب  ددنب  یم  هقان  رب  نابراس 

یلصاح یب  �هیرگ  درس و  هآ  رگید  ياج  **** بات بآ و  دص  اب  مرگ  اجکی  تسیئارآ  لمحم 

یلمسب غرم  گرم  بارطضا  رد  فرط  کی  **** راکش ناج  زاب  زاورپ  تین  رد  فرط  کی 

یلگ رد  اپ  یلد  یب  يو  زا  لگ  نوچ  فک  رد  داب  **** غامد رد  ارحص  داب  ار  يا  هدرک  ناریو  رهش 

یلتاق نامیشپان  يدنب  دیص  محرت  یب  **** دوریم نوریب  رهش  زک  نایئارحص  رب  ياو 

یلزنم ره  دوش  یهاگ  رطخ  نافوط  تفا  ز  **** ناوراک نیا  یپ  زا  دتفا  رگ  نم  گشا  لیس 

یلباقان ار  سنا  يدعتسمان  ار  لصو  **** وت دننام  مشتحم  مدیدن  مدآ  ینب  زا 

یماج فک  هب  هناتسم  دوب  مشیع  هداب  زا  هرامش 577 : لزغ 

یماشآ یم  هناوید  گنس  رب  نم  رغاس  دز  **** یماج فک  هب  هناتسم  دوب  مشیع  هداب  زا 

یمارآ هبترم  کی  دریگ  ناهج  هک  دیاش  **** نک شباوخ  هب  هظحل  کی  هناسفا  زا  مد  مه  يا 

یمان مهن  شیوخ  رب  یماندب  یتسم و  زک  **** تسکیدزن وت  قشع  رد  تب  يادهز  همه  نیا  اب 

یماگ مهن  شیپ  نم  یئاوسر  يداو  رد  **** دیآ یمن  شیپ  رپ  زیهرپ  رد  وت  راک  رگ 

یمانشد ییریش  اه  یخلت  همه  نیا  اب  **** دیاب یمن  هک  وگ  دوخ  مشخ  زا  نابز  هتسب  يا 

یماد نیرت  هدنریگ  مدآ  ینب  هار  رد  **** دنکفا ناتب  فلز  زک  مراتفرگ  درک  نآ 

یماغیپ ندروآ  ندروآ ز  بل  هب  یناج  **** دنچ ات  ابص  کیپ  يا  یکالاچ  همه  نیا  اب 

یماب زا  دنکرب  رس  تسود  اشامت  خوش  ناک  **** دیاش نونج  وید  يارب  وک  نآ  هب  هماگنه 

یماربا هب  زورما  یئامیا  هب  زورید  **** دمآ مزب  هب  خوش  ناک  برای  دوش  هچ  ادرف 

یمادنا یئابیز  ار  الاب  یئانعر  **** دیاب یم  هک  زان  رپ  شورفم  نمچ  ورس  يا 

یماک شاوت  لعل  زو  یماج  شاوت  تسد  زا  **** مایا دادن  داد و  ناج  مان  دب  نیا  وت  مزب  رد 
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ینشور هدید  زا  تخر  یب  تفر  یتفر و  هرامش 578 : لزغ 

ینتفر زین  نآ  یکشا و  دنام  هدید  رد  **** ینشور هدید  زا  تخر  یب  تفر  یتفر و 

ینتورف يدرکن  درد  ياههوک  زا  **** قشع راب  ریز  رد  هک  داتفاپ  نت ز  نآ 

ینحنم راب  کیب  تشگ  رجه  راب  زا  **** نوتس ار  وت  قشع  �همیخ  دوب  هک  ردق  نآ 

ینماد هدولآ  هب  تشگ  هرهش  �هیرگ  زا  **** لثم يدز  شکاپ  نماد  هب  لد  هک  یمشچ 

ینخلگ ياهلگ  تسب ز  هتسد  غاد  زا  **** دوب زارط  نشلگ  وت  يور  شیپ  هک  یتسد 

ینمرخ درک  ار  وت  قشع  قرب  هک  ار  ناج  **** رفس نیرد  نم  یب  يدرب و  هک  اب  وت  يراب 

ینزهر درک  ار  هلفاق  مادک  هر  رد  **** هاپس دص  هب  دز  یم  هنت  کی  هک  يا  هزمغ  نآ 

هاپس زا  درک  **** کلم مادک  درگ  هب  زان  زات  كرت  نآ 
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ینمیا جارات  هغدغد 

ینشلگ ياهلگ  توارط  اه  هلال  رد  **** تشد مادک  رب  تخر  غورف  زا  دش  ادیپ 

ینکفا مدرم  یشک و  یمدآ  تخومآ  **** راکش ناج  مشچ  نآ  زا  وهآ  مادک  مشچ 

ینزخم ياه  رد  هردان  عبط  ناک  رد  **** دنام تسب و  قطن  هر  هک  مشتحم  سوسفا 

ینابرق يور  دیاب  هلبق  رد  ندش  لمسب  مد  هرامش 579 : لزغ 

ینادرگنور نابرق  ات ز  نم  زا  يور  نادرگم  **** ینابرق يور  دیاب  هلبق  رد  ندش  لمسب  مد 

ینابرق مشچ  ددنبن  لمسب  تلاح  رد  سک  هک  **** معنم نکم  تیور  ندید  زا  نتخیر  نوخ  مد 

ینآ نم  ناناج  ناج  رت ز  شوخ  دوب  يزیچ  رگا  **** ناج ین  تمناوخن  اناج  هن  نابوخ  هش  يا  نسح  نیدب 

یناشیرپ رد  میاد  وت  زا  بابحا  یناشیرپ و  **** رتمک ناگس  زا  بابحا  ردق  تشپ  یناش و  کلم 

ینادیم هک  مناد  یم  وچ  يربص  یب  حرش  میوگ  هچ  **** مناد یمن  ینادیم  هچ  نم  زا  ربص  فرح  یسرپ  هچ 

ینام یمن  روخ  زا  ینامیم و  هم  هب  یبوخ  رد  هک  **** منیب یمن  روخ  رد  يا  هنییآ  تهم  رهم و  زجب 

یناماد هزیکاپ  نیدب  ینام  دبا  ات  یهلا  **** تناماد هزیکاپ  منص  يا  دنام  مشتحم  دنپ  ز 

یناناج لوزن  يارب  خرس  کشا  ز  هرامش 580 : لزغ 

یناویا شقن  ممشچ  �هناخ  تسدش  **** یناناج لوزن  يارب  خرس  کشا  ز 

یناریو جنک  زین  ارم  تسه  هک  ایب  **** ریغ لد  رد  نسح  جنگ  يا  همه  نیا  شابم 

یناتسلگ نینچ  درادن  دای  رهد  هک  **** رذگب نم  رادغاد  لد  راز  هلال  هب 

یناطلس هاگ  هیکت  ادگ  ماقم  دوش  **** راب کی  یفلکت  یب  زا  رگ  هک  دش  هچ 

ینامهم وت  نوچ  شیپ  دشک  لاعفنا  رگ  **** بجع هچ  نم  هاش  تسار  ملد  هک  ناج  مین  هب 

یناماد درگ  هب  رطعم  وت  شیزاس  هک  **** لفحم نآ  درادن  تجاح  هرمجم  دود  هب 

یناج یب  مسج  راوید و  تروص  لاثم  **** تسوت یب  مشتحم  هک  ناج  يا  رد  آرد ز 
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یناوخ هوشع  هب  مور  وچ  ینار  هزمغ  نابز  هب  هرامش 581 : لزغ 

ینابز فلتخم  همه  نیا  دای  داد  زان  وت  هب  **** یناوخ هوشع  هب  مور  وچ  ینار  هزمغ  نابز  هب 

ینارن یناوخن و  هک  مرارطضا  هک  نآ  دوب  **** مراکچ در  لوبق و  هب  مراوسهش  وت  زا  یگس 

یناج رتزیزع ز  هک  مزیر  وت  هر  رد  همه  **** ناج زا  رب  دوب  ناهج  ود  ناکما  نورب ز  مرگا 

یناوت یم  هچ  نآ  نکم  دناوت  یم  هچ  سک  وت  هب  **** ار یکی  رگا  یشکب  هم  يا  تسوت  ناهج ز  ود 

ینارزان دنمس  وچ  نازیر  همشرک  نیمز  هب  **** لگ زا  دزیخ  هزیتس  كاخ و  زا  دیور  هنتف  �همه 

یناحتما رد  نامه  يدومزآ و  مغیت  هب  وت  **** قشاع ناحتما  دوب  نکمم  روج  نابز  هب 

ینامسآ ياضق  هب  دنام  وت  �هدارا  هک  **** دنامن رشب  نیمز  هب  مسرت  هک  نیک  رذگب ز 

ینارت نل  ینرا ز  دراد  مرگ  قوش  لد  **** ار وا  تذل  هچ  دکشن  يزان  رای  هک  یبلط 

ینادن مشتحم  وت ز  دنادب  رگا  يرگد  **** ناهنپ ياهزار  همه  نارای  ریغ  هب  يدش  وچ 

ینارگلد زاب  هچ  یئوگ ز  زانب و  يرذگ  هرامش 582 : لزغ 

ینارگید رای  وت  هک  مشابن  نارگ  لد  هچ  ز  **** ینارگلد زاب  هچ  یئوگ ز  زانب و  يرذگ 

ینازخ یب  راهب  يرامخ و  یب  بارش  هک  **** وت زا  ریس  دنوش  هک  نکمم  تسین  هدید  لد و 

ینانع کبس  منص  وت  مباکر  نارگ  افو  ز  **** نامیپ میدق  نم  هک  نادنچ  داد  هرب و 

ینامک رد  همشرک  ینیمک ز  رد  هاگن  ز  **** ناکرت هشیپ  راکش  وچ  اهناج  دیص  يارب  ز 

ینامزلا رخآ  رد  ینیمز و  تفآ  هک  وت  ز  **** نارود هدوب  صالخ  هچ  فسوی  نسح  نامز  هب 

یناشن هشداپ  هش  ینیشن  نامسآ  هم  **** ایوگ هک  ناش  لامج و  هب  ینان  چنآ  یلفط  هب  وت 

یناج رازه  لد  هب  ار  نالد  یب  هک  نامب  وت  **** ناهنپ دندش  افج  هب  يرهش  قلخ  هچرگ  وت  ز 

یناهج هناگی  هک  تیادف  منک  ناهج  هک  **** تعانق رگا  ینکن  ناج  لد و  ناهج  کی  هب  وت 

هر
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ینابرهم زونه  وت  نمشد  هدنشک  يا  نمب  **** رس دنک  یم  قارف  هک  نیا  رگ  تسینمشد 

ینابز مه  ریغ  هب  وت  ورهد  نابز  منم  هک  **** ار دوخ  نابز  مربب  تریغ  غیت  هب  را  دزس 

ینانچ مشتحم  هب  وت  نم  شک  یمدآ  تب  **** شتآ کشخ  هایگ  هب  نوچ  دوب  نوچ  داب  هگ 

ینابناهج راک  رد  دنویپ  رفظ  لابقا  هرامش 583 : لزغ 

یناخیلو لابقا  تسین  اخیلو  لابقا  **** ینابناهج راک  رد  دنویپ  رفظ  لابقا 

یناخ �هبترم  رد  یهاشنهش  لابقا  **** نازارفارس کلس  رد  دزیا  داد  هک  هب  يو  زج 

ینابر ترصن  دش  وا  لکش  هب  دوجوم  **** ایوگ دوبن  نکمم  ترصن  نیا  هب  قولخم 

یناسنا تقاط  زا  تشاد  یناهج  ود  دعب  **** کلم ساسا  طبض  رد  ندرشفا  یپ  طبض و  نآ 

ینازرا شدراد  قح  ار  رگید  بصنم  نآ  **** يو ناش  تسمرش ز  ار  یناخ  یناطلس و 

ینامیلس کلم  دص  دشخب  یم  هچروم  کی  **** وا ياضر  هب  اجناک  تسیهاج  اخس  کلم  رد 

ینادرگ هریاد  رد  اجنیا  تسرگد  تسد  **** شبنج یب  هک  تسا  رود  شرود  کلف  رود  زا 

ینار نخس  تایار  دزارفا  مشتحم  ات  **** شکلک ملع  اپرب  داب  ناخیلو  حدم  رد 

یناد وت  هک  ناتسلد  ورس  نآ  رب  ابص  يا  ور  هرامش 584 : لزغ 

یناد وت  هک  نامز  نآ  رد  تنم  هک  سوب  هب  نیمز  **** یناد وت  هک  ناتسلد  ورس  نآ  رب  ابص  يا  ور 

یناد وت  هک  نالف  بناج  زا  مدصاق  هک  وگب  **** تراشا هب  نامرحم  دسرپ ز  وت  لاح  حرش  وچ 

یناد وت  هک  نابز  نآ  هب  منابز  یتیاکح ز  **** دجنرن هکنانچ  نک  ضرع  وا  هب  زاین  زا  سپ 

یناد وت  هک  نآ  نک  بلط  يراز  هیرگ و  هب  وزا  **** دیاشگن دوخ  شخبماک  بل  هدنخ  هب  رگا 

یناد وت  هک  نانچ  نک  راک  نیزا  یئاشگ  هرگ  **** همشرک هب  دنز  هرگ  نیچرپ  يوربا  هب  رگو 

یناد وت  هک  ناسل  نآ  هب  میتفگ  هک  هاوخ  هب  نامه  **** نیشون بل  نآ  زا  دوب  ادیپ  وچ  هدنخ  ناشن 

یناد وت  هک  ناد  هتکن  ورس  نآ  بناج  ریلد  **** ار یلزغ  نینچ  مشتحم  درب  هک  ابص  زج  هب 
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ینک هآ  هب  سفن  مه  ارم  هک  نکم  نانچ  هرامش 585 : لزغ 

ینک هایس  نم  هآ  زا  سفن  کیب  ناهج  **** ینک هآ  هب  سفن  مه  ارم  هک  نکم  نانچ 

ینک هاگ  هیکت  هک  شود  رس  ات  هار  هب  **** الاح نارگ  رس  ناتفا و  يوریم  مزب  ز 

ینک هاگن  کی  ناتسب و  یملاع  هک  **** تمشچ دوش  یمن  دیفم  وت  تصخر  هب 

ینک هاگ  هاگ  هک  یهاگن  هدرک  زیزع  **** نآ زا  رت  شوخ  تسا و  شوخ  سب  تمد  هب  مد  هاگن 

ینک هالک  جک  نابوخ  همه  رب  زان  هک  **** تدسر یم  یسر و  یم  هلک  فرط  هتسکش 

ینک هاپس  نیا  هب  رخافت  هک  یهش  نآ  هن  **** وت اما  دناوت  هاپس  نسح  كولم 

ینک هاوخداد  دایرف  هب  شوگ  وت  رگا  **** منک داد  وت  هگرد  رب  همه  نیا  نم  ارچ 

ینک هایگ  نیا  ناج  اب  هچ  مرگ  وچ  يوش  **** زوس نمرخ  قرب  یقرب و  هدشان  مرگ  وت 

ینک هانگ  ازج  حبص  مد  ات  وت  رگا  **** دیامنب هچ  مشتحم  وا  ششخب  شیپ  هب 

ینکیم یم  زا  رپ  يدیشمج  ماج  نوچ  ایقاس  هرامش 586 : لزغ 

ینکیم یک  ینکیم  یگرب  رکف  مد  نیا  هنرگ  **** ینکیم یم  زا  رپ  يدیشمج  ماج  نوچ  ایقاس 

ینکیم ین  نوچ  رهق  غیت  هب  رگ  مدنب  دنب  **** ملسگب تبحم  دنویپ  وت  زک  منآ  هن  نم 

ینک یم  یپایپ  روج  زا  وت  نازاس  نوسف  نیا  **** دننک یم  مدامد  فطل  زا  ندرب  لد  رد  هچنآ 

ینکیم یح  زا  هراوآ  تفص  نونجم  ار  هکره  **** ناش یلیل و  �هلبق  يا  یهد  یم  ارحص  هب  رس 

ینکیم یط  متاح  زا  راذگ  شضیف  من  زک  **** طاشن رحب  نآ  رد  مغ  طاسب  نک  یط  ایقاس 

ینکیم یپ  ار  هقان  نونجم  لاح  ینادب  رگ  **** نابراس يا  يرب  یم  تعرس  هب  یلیل  لمحم 

ینکیم یپ  لد و  رد  اج  رگا  دراد  نآ  ياج  **** نامز نیا  ینانچ  یتیگ  نوچ  فعض  زا  مشتحم 

ینکیم يو  تمدخ  فرص  رمع  نوچ  مشتحم  هرامش 587 : لزغ 

ینکیم یک  نامز  نیا  يدرکن  رگ  یهاشداپ  **** ینکیم يو  تمدخ  فرص  رمع  نوچ  مشتحم 
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ینکیم یهاپداب  نوچ  دنک  یم  یط  ناهج  کی  **** اپ داب  روتس  امیپ  ناهج  نآ  رمع  نسوت 

ینکیم یط  هر  دنچره  یلزنم  نیتسخن  رد  **** وت هک  سب  نیا  لیلد  ار  تبحم  هار  یتخس 

ینکیم یم  مزلق  رد  ناور  رغاس  تیشک  **** رگا تستقو  ما  هدنام  مغ  لحاس  رب  ایقاس 

ینکیم يوخ  رپ  يور  باقن  هگره  ار  فلز  **** قرع رد  دنیشن  یم  تلامج  بات  زا  لبنس 

ینکیم یپایپ  یلیل  گس  اب  یئانشاک  **** دنهن یم  رس  نآ  زا  نونجم  يا  تیاپ  رد  ناوهآ 

ینک یم  یک  افو  يدرک و  هدعو  نابوخ  هاش  **** افو يزور  مشتحم  اب  منک  یم  يدوب  هتفگ 

ینیب نم  ياهیرای  روط  ات  نم  رای  یتشگن  هرامش 588 : لزغ 

ینیب نم  ياهیراپس  ناج  ات  نم  لد ز  يدربن  **** ینیب نم  ياهیرای  روط  ات  نم  رای  یتشگن 

ینیب نم  ياهیرایتخا  یب  نتخاب  ناج  رد  هک  **** ار تمشچ  كرت  نم  نتشک  رایتخا  يدادن 

ینیب نم  ياهیرارق  یب  زا  دنپس  نوچ  شتآ  رب  **** ار نادوسح  ات  يدرکن  ملاخ  ناز  لاح  نوگرگد 

ینیب نم  ياهیرابدرب  اهیلد  كزان  اب  هک  **** دوخ يامزآ  درم  مغ  زا  يدرکن  مراب  نارگ 

ینیب نم  ياهیراگزیهرپ  سوه  نیدنچ  اب  هک  **** تلصو �هداب  مناحتما  رهب  ماج  رد  دشن 

ینیب نم  ياهیرامق  شوخ  تبحم  درن  رد  هک  **** نم رب  افو  دقن  زا  يداد  يدناوخن  ناج  دصق  هب 

ینیب نم  ياهیرادزار  ییآرد  يزامغ  هب  **** دوخ مه  ناحتما  رهب  هک  مزار  مرحم  يدرکن 

ینیب نم  ياهیراگدای  ار  ناقشاع  باتک  **** یناوخ نوچ  هک  مظفل  رویز  ار  دوخ  رکذ  يدرکن 

ینیب نم  ياهیراگن  ناوید  يوش  نم  راگن  **** ینعی مشتحم  رکف  کلک  شبنج  هب  يراک  دشن 

يو زا  مراز  راوخ و  هک  تسا  نیا  هرامش 589 : لزغ 

يو زا  مراب  راک و  هدش  مهرد  **** يو زا  مراز  راوخ و  هک  تسا  نیا 

يو زا  مراهب  نازخ  هدیدرگ  **** گنردص هب  ناهج  رد  هک  تسا  نیا 

يو زا  مراگزور  �هناسفا  **** زورما هک  نآ  تسنیا 
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يو زا  مرادن  سوه  تسد  نم  **** دزغلن نم  تایح  ياپ  ات 

يو زا  مرانک  نوخ  �هلجد  دش  **** تسب نایم  يربلد  هب  هک  يزور 

يو زا  مرازن  نم  هک  تسنیا  **** نیب رمک  نآ  لقاع  حصان  يا 

يو زا  مراب  ریز  هک  تسنیا  **** نیب ندب  نآ  شابق  ریز  رد 

يو زا  مراک  هتسب  هک  تسنیا  **** رکیپ هتسب  هک  ابق  دنب  نآ 

يو زا  مرادغاد  هک  تسنیا  **** نادخنز نآ  رب  نیبب  لاخ  نآ 

يو زا  مرارقیب  هک  تسنیا  **** شوگانب نآ  رب  نیبب  فلز  نآ 

يو زا  مرامخ  رد  هک  تسنیا  **** دولآ یم  نیب  قیقع  جرد  نآ 

يو زا  مرابگشا  هک  تسنیا  **** رابالب نیب  تسم  سگرن  نآ 

يو زا  مراوگوس  هک  تسنیا  **** قاط یلباق  هب  نیب  وربا  نآ 

يو زا  مراکف  لد  هک  تسنیا  **** شاب ار  هدرک  هناش  لکاک  نآ 

هچ لصاح 
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يو زا  مراوخ  هک  منونمم  نم  **** تسوا مشتحم  زیزع 

یهرب ناوخ  لزغ  زادنارس و  تسم و  ما  هدید  هرامش 590 : لزغ 

یهلک جک  یش  كرت و  يرسپ  برشم  هاش  **** یهرب ناوخ  لزغ  زادنارس و  تسم و  ما  هدید 

یهم زارفا  ملع  یلیهس  زورفا  ملاع  **** يرمک عصرم  ورس  يرمث  شتآ  لخن 

یهگن وهآ  بجع  یمارخ  سواط  �هفرط  **** لد �هدنبیرف  مشچ  ناج  هد  نیا  هب  ردق 

یهپس لد  کی  ورسخ  یمشح  قشاع  هاش  **** روهظ تسدرک  هک  تسد  زا  دور  یم  لد  کلم 

یهشداپ یهت  هسیک  یهم  هدنهاوخ  جاب  **** دیسر هک  لد  يا  هن  ضرع  قبط  رب  ناج  دقن 

یهنگ یب  یمتسر  یمدآ  ناتس  ناج  **** دید هک  تشگ  لحب  درب و  ناج  همه  رگ  وزا  ریغ 

یهگراب لد  یقاث و ز  هدید و  زا  زاس  **** نسح هش  نآ  ندمآ  دورف  رهب  مشتحم 

یهیس ناگژم  يرادیرخ  یکلم و  نم و  هرامش 591 : لزغ 

یهنگ ناجدص  هب  کلم  نآ  رد  دنشورف  هک  **** یهیس ناگژم  يرادیرخ  یکلم و  نم و 

یهپس رد  دنکفیم  یهگن  زا  بالقنا  **** زورما تنسح  هگنالوج  هب  هک  يراوسهش 

یهگ مارآ  هلزلز  رپ  لد  زا  تسا  هداد  **** ار لد  كزان  تبره  یبجعلاوب  زا  نسح 

یهلک نیرز  هدجس  درخن  یهاک  هب  هک  **** نیشن كاخ  نیا  تعاط  سک  لوبقم  هتشگ 

یهشداپ زا  يروشک  یلب  دنناتسن  **** موق نیا  دنناتسب  یئادگ  لد ز  �هبلک 

یهنگ دیوشن  هک  یگشا  هرطق  �هطقن  **** رذع �هدید  زا  يو  دیما  هب  هک  يوفع  تسه 

یهر هدید  زا  لد  ود  نایم  دنیاشگ  یم  **** ندز مشچ  کی  هب  هک  رحاس  ود  دنقشع  نسح و 

یهم یلاس و  تعلخ  وا  تماقرب  تسار  **** تسین هک  فیح  یلو  تسیتایح  لصو  تدم 

یهت شیب  نیزا  نک  ادیپ  روآ و  شیپ  ربص  **** شوجم مرگ  نینچ  تسا  قشع  لوا  مشتحم 

یهالک جک  هب  ناتب  گشر  يا  هرامش 592 : لزغ 
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یهللا موش  ترس  نابرق  **** یهالک جک  هب  ناتب  گشر  يا 

یهاوخرذع هب  رمک  هتسب  نم  **** نم نتشک  هب  نایم  هتسب  وت 

یهاک هصغ  نم ز  �هراسخر  **** یناوغرا هداب  وت ز  يور 

یهاوگ نم  نوخ  هب  هداد  وت  **** وت تمصع  هب  مسق  هدروخ  نم 

یهایس رد  تایح  بآ  ای  **** گنربش سابل  نیرد  وت  یهام 

یهامک وت  يور  هم  فصو  **** دنیوگن یهام و  هک  دنیوگ 

یهام باتفآ  �همیخ  رد  **** دننیب هک  خر  امنب و  وربا 

یهلا �هیاس  هتخادنا  **** تلود يامه  وت  رس  رب  يا 

یهاشداپ هک  نیا  �هنارکش  **** ياشخبب ادگ  مشتحم  رب 

یهالک جک  لفط  زا  روش  زا  رپ  يرس  مراد  هرامش 593 : لزغ 

یهاشداپ هکس  یب  يرایرهش  دیق  یب  **** یهالک جک  لفط  زا  روش  زا  رپ  يرس  مراد 

یهامزوس قافآ  یسمش  �هلعش  دیشروخ  **** يدرخ دنلب  رتخا  يرد  گرزب  تمیق 

یهاوخ نسح  روشنم  یناتس  لد  میلقا  **** يرورغرپ يانعر  يروهظون  ناطلس 

یهاگن نز  ریشمش  یتافتلا  شک  مدرم  **** اهنوخ هب  ینک  يزاب  یلفط  زارد  ناگژم 

یهاک رت ز  نزو  یب  نیکمت  ربص و  هوک  دص  **** دزاس همشرک  کی  زک  ینسح  لادتعا  یب 

یهانگ تمهت  یب  ار  ناتسود  هنیرید  **** دنار فطل  مشچ  زک  يرهم  دامتعا  یب 

یهآ مرج  هب  یهام  زورفا  لد  خر  دشوپ  **** زور هیس  قشاع  زک  يردب  لاله  وربا 

یهاپس کنت  ناس  نیز  ریگناهج  دش  دوز  شوخ  **** رس کی  تفرگ  ملاع  زیخون  فلز  هب  شنسح 

یهاگهاگ زین  نآ  فلکت  دص  هب  يزان  **** شزاب مین  مشچ  زا  نم  �هفیظو  دشاب 

یهایگ زا  شیارآ  دبای  هک  یلگ  نوچمه  **** شنسح ریذپ  تنیز  تشگ  مشتحم  مظن  زا 
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یئاج درب  یم  تبغر  هب  مدره  هگن  صرح  ارم  هرامش 594 : لزغ 

یئالهش مشچ  نم  رب  هزمغ  زا  رامگ  تفآ  تسه  هک  **** یئاج درب  یم  تبغر  هب  مدره  هگن  صرح  ارم 

یئاج بجع  مشاب  یم  یئور و  بجع  منیب  یم  هک  **** دیاش میز  لفاغ  رگا  دلخ  رکف  روح و  دایز 

یئانیب مشچ  مدرم  وچ  ار  سگرن  دوب  یم  رگا  **** دش یم  شرورپ  مدرم  مشچ  ناقشاع  زا  یکی 

یئالاب ورس  يالب  رد  مقشع  تسدنکفا  هک  **** منونمم رایسب  الب  یب  ندوب  تسین  نکمم  وچ 

یئامیا هب  منامیا  جارات  دنک  یم  شمشچ  هک  **** دوخ نید  ظفح  وا  تبحص  رد  منک  نوچ  منادن 

ییاوام تشاد  یغرم  هدیمارآ  نما  یئاج  هب  هرامش 595 : لزغ 

یئاج زا  هگان  دمآرب  نیهاش  رپهش  يادص  **** ییاوام تشاد  یغرم  هدیمارآ  نما  یئاج  هب 

یئاناوتان دیص  تسناوتن  میلست  زج  هب  **** يو شیپ  الیتسا و  جوا  زا  دیسر  رد  یباقع 

یئاپرب دنب  يراکش  یشحو  رد  بوشآ  دنکف  **** فک رب  نیک  غیت  دمآرب  يدایص  زادناراکش 

یئامیس دنکفا  بارطضا  رحب  هب  شیامیس  وچ  **** هگان یبکوک  تباث  دوب  نکاس  شیوخ  جرب  هب 

یئالاب دقرف و  دیدرگ  يو  زیگنا  مایق  **** مه تمایق  بوشآ  يدیبنجن ز  اج  زک  ینت 

یئامغی ناوخرد  ناگشیپ  تراغ  دنتفاک  نانچ  **** شنامشچ دنداتفا  لد  جارات  هب  هر  درگ  ز 

یئامیا هب  دیوگ  یم  فرح  دص  درخ  شوگ  رد  هک  **** ار وگنخس  مشچ  نآ  هوشع  زا  دنا  هداد  ینابز 

یئاس نامسآ  رب  هلک  دز  نم  �هبلک  رد  رس  هک  **** دش بجاو  رکش  ياه  هدجس  زا  ییاسرف  نیمز 

یئاسرف هدجس  زا  ناتسآ  یئاس  ههبج  رد  نآ  رب  **** رخآ مد  ات  مشتحم  تمودق  رذع  یپ 

یئارآ نمچ  ورس  مدید  نمچ  ریس  رد  هرامش 596 : لزغ 

یئالاب دق و  انعر  یمادنا  نت و  ابیز  **** یئارآ نمچ  ورس  مدید  نمچ  ریس  رد 

یئامعم هتسب  رس  وا  ناهد  زمر  رد  **** یناتسلگ هتسب  رد  وا  راذع  هدرپ  رد 

یئاشامت هب  یئاج  زور  ره  مدرب  یم  لد  **** مایا نیرد  هک  شوخ  شوخ  نک  معادو  لقع  يا 
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یئانمت ضرع  رد  متالایخ  رحس  زا  **** نم نابز  ریشمش  تسریگناهج  هک  نآ  اب 

یئامیا هب  هتکن  دص  دیوگ  یم  هک  هزمغ  نآ  **** دیوگ یمه  زار  سب  رارکت  ملد  شوگ  رد 

یئاپ يروخن  اما  هنادوس  هر  رد  اپ  **** تسمرگ سوه  زار  یئادوس  رس  يا  ناه 

یئاضاقت عنم  ره  ام  نامز  هب  دشاب  **** ار نابوخ  هک  هنالرد  بل  يدنبب  عنم  زا 

یئاج زا  ربخ  يراد  ایوگ  اج  تفر ز  لد  **** اهیناشف لاب  نیز  لاف  نویامه  غرم  يا 

یئالآ یم  هب  نماد  تخادنا  بآ  رب  هداجس  **** وت قشع  یکاپ  زک  وش  نمیا  �هغدغد  زا 

یئاناوت يوزاب  نکفا  گندخ  هدید  رگ  **** اهلد در  هک  راذگب  يرادرپس  لقع  يا 

يراد یسفن  ردناک  **** هگآ نیزا  يدرگ  ات  هر  نکفا  مشتحم  رب 
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یئاخ رکش  یطوط 

یئادیش لد  غرم  لسگ  دنویپ  تسین  هرامش 597 : لزغ 

یئاولح زا  سگم  نوچ  نهد  شون  تب  ناز  **** یئادیش لد  غرم  لسگ  دنویپ  تسین 

یئاجره لد  ياپ  وا  رد  هدنام  نینچ  هک  **** وا رد  میرح  شرف  رگم  تسا  نیبگناز 

یئاجنگ دوبن  ار  یسگم  اجنآ  رد  هک  **** مهاوخ یم  نانچ  وت  لامج  ناتسرکش 

یئاسرف نوکس  دهش  رذگرد  ار  روم  **** تسین لکشم  رپ  هک  شیوخ  هر  هب  نک  منکاس 

یئالآ ناهد  تسد و  نارگد  دهش  هب  هک  **** هب یئاس  نانب  رهز  رب  وت  ناوخ  رس  رب 

یئاخ رکش  هب  وت  نابل  دنیآ  هگره  **** قوش هراوخ ز  نبل  لفط  نهد  دنامزاب 

یئانیم سفق  هن  نیرد  تسین  یطوط  **** وت يزیر  رکش  هب  يرآ  تفص  رد  مشتحم 

یئوکن نیا  هب  تریس  تفاطل  نیا  هب  تروص  هرامش 598 : لزغ 

یئوگ هتشرف  حور  تسا  روح  كاپ  مسج  رد  **** یئوکن نیا  هب  تریس  تفاطل  نیا  هب  تروص 

یئوکن فحصم  زا  نیتسخن  تیآ  تسه  **** ایوگ هک  يا  هچابید  ون  زا  شطخ  تستسب 

یئور بوخ  يوعد  راوید  شقن  درک  یم  **** تروص ضحم  هب  یتفر  شیپ  زا  یبوخ  راک  رگ 

یئوگ رذع  هدیدزد  وگ  نخس  سگرن  ناز  **** ضارعا مشخ و  نیع  رد  تسوا  تعیبط  لغش 

یئوج هناهب  نیدنچ  مزال  هچام  لتق  رد  **** ار ام  شیب  وت  زا  یعس  تسوت  یبایماک  رد 

یئوخدنت بابسا  دیدرگ  عمج  هک  یهاگ  **** اما للعت  تچیه  تسین  ام  يوجتسج  رد 

یئوب هشفنب  تقو  تسار  ناج  ماشم  يو  رد  **** الاح هچرگا  غاب  نیا  دراد  تشهب  يوب 

یئوش هقرخ  ناماد  ناشوپ  هقرخ  دننام  **** اما درادن  یلخد  اه  ینمادکاپ  رد 

یئوپ زاین  هار  اپ  نیا  هب  دوب  لکشم  **** ار ناکلاس  هک  هن  رس  هار  نیرد  مشتحم  ناه 

یئوردوخ لگ  هدرب  ارم  يار  دوخ  لد  هرامش 599 : لزغ 
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یئوخ شتآ  شک  مدرم  شک  رجنخ  كرت  **** یئوردوخ لگ  هدرب  ارم  يار  دوخ  لد 

یئوم شوشم  هام  یش  هناوید و  هاش  **** يا هلصوح  گنت  خوش  يا  هلسلس  ون  لفط 

یئور مدآ  کی  هب  مدرم  شکور  دنک  یم  **** مادم رایغازک  تسیلازغ  هب  مراک  رس و 

یئوب وا  نهریپ  زا  دسر  نشلگ  هب  رگ  **** ار انیبان  سگرن  دوش  رونرپ  هدید 

یئوگدب نخس  ایوگ  وت  شوگ  رب  هدروخ  **** لگ يا  زورما  یهنم  یک  منخس  دب  رب  شوگ 

یئوربا هرگ  دشابن  مشچ  �هوشع  **** امنب یمشچ  �هوشع  مرگن  تیوس  دنچ 

یئوزاب يوق  مصخ  نینچ  یناوتان  **** دنکچ يرآ  مشتحم  رب  هدش  بلغ  �هوشع 

یئوگ تسادوس  مرگ  تلد  یئاج  هب  هرامش 600 : لزغ 

یئوگ تساجنآ  زا  گرب  رس و  یب  لد  **** یئوگ تسادوس  مرگ  تلد  یئاج  هب 

یئوگ تسابهص  یتسم  هن  نکیلو  **** ادیپ هن  ناهنپ  تسه  یتسم  ار  وت 

یئوگ تسامیپ  هداب  سوه  ماج  ز  **** يدید وت  رب  کلف  اجرب  تسین  لد 

یئوگ تساذیا  فطل  نیزا  تدارم  **** هدایز دح  زا  یفطل  ینک  یم  نم  هب 

یئوگ تسامیا  دص  وربا  هب  تمشچ  ز  **** ملتق رهب  ندز  مهرب  مشچ  رهب 

یئوگ تسایرد  تفه  هدنرامگ  **** نم رت  مشچ  ود  زا  نیمز  رب  کلف 

یئوگ تساقنع  ریسکا و  دهع  نیرد  **** ام لد  رد  نوکس  رارق و  عاتم 

یئوگ تسامغی  ناوخ  ناقشاع  لد  **** نابوخ دندرب  دندید  هچره  لد  هب 

یئوگ تسام  لد  ایوگ  تسوا  بل  **** شنعط هب  مناد  هک  یقشع  هدنکارپ 

یئوگ تساجنآ  نم  تسم  �هدنزیتس  **** نافوط تساخ  مشتحم  ناتب  مزب  ز 

یئوگ تساجرب  هنیک  ام  هب  تزونه  هرامش 601 : لزغ 

یئوگ تسام  نتشکرس  تزونه  **** یئوگ تساجرب  هنیک  ام  هب  تزونه 
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یئوگ تساغوغ  گنهآ  گنج و  رس  **** نامیشپ ان  هتشک  نیا  هب  تزونه 

یئوگ تسادیپ  هرهچ  �هنییآ  رد  **** ناهنپ مشخ  تروص  نیک  تزونه ز 

یئوگ تسایوگ  راتفگ  خلت  بل  **** نابوخ شیپ  نم  مانشدب  تزونه 

یئوگ تسامرف  رازآ  زومآدب  **** مباذع رد  تهد  تلامتسا  زونه 

یئوگ تسایهم  اهیگ  هنیرید  ز  **** تفلک بابسا  رطاخ  ناردنا  زونه 

یئوگ تساراخ  گنس  مشتحم  لد  **** درادن يراوخ  بات  ردق  نیا  یسک 

دیاصق

فرح ا

اوندنلب دش  وچ  ناوخ  رحس  غرم  ریفن  هرامش 1 : هدیصق 

اضیب �هضیب  يور  زا  بش  غاز  دیرپ  **** اوندنلب دش  وچ  ناوخ  رحس  غرم  ریفن 

اتخ هاش  جورخ  شیور  گنر ز  دوبر  **** رمق دوب  هک  شبح  هاپس  راد  هیالط 

انف داب  هب  وا  داب  زا  دش  گنز  لیخ  هک  **** نانچ تخات  هبساود  نیچ  هنت  کی  راوس 

ازغ ناشماخ  دمآرب ز  زیرگ  نآ  زو  **** قرشم �هشیب  ریش  زا  بش  واگ  تخیرگ 

الیتسا زا  دنک  تسوپ  شرس  روخ ز  باقع  **** لاب ضیبا  غالک  دش  رحس  هک  بش  بارغ 

اوه يور  بش ز  لاخ  رحس  دزد  درب  هک  **** زونه دوب  هدوشگ  مجنا  مشچ ز  رازه 

الج قرغ  تشگ  هنییآ  هیس  نآ  مدکی  هب  **** رهمرز دش  هدیشک  بش  کحم  رب  حبص  وچ 

ارآ ضایر  شرب  دش  سفن  ود  رد  تخیر  وچ  **** جنران �هفوکش  مجنا  خرچ ز  ضایر 

ادوس زج  هب  ناهج  عبط  رهم ز  جنرت  **** دربن هک  بجع  نیو  تسارفص  عفاد  جنرت 

افص تفای  ضرع  لوط و  نآ  هب  حبص  ضایب  **** رهم �هرهم  نوچ ز  كالفا  �هتخت  يور  هب 

اجرب نوگن  �هساک  نیرد  هدود  دنامن  **** چیه هک  هتشون  نانچ  دش  نتخ  ریم  ناشن 
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انیب دش  رهد  بوقعی  �هدید  رهم  ز  **** دومن وچ  نهریپ  هتشگ  مگ  فسوی  رحس ز 

ادیپ وزا  دوب  دیشروخ  سنوی  يور  هک  **** بش یهام  دومن  یفاص  هنیس  حبص  ز 

ایض رحب  رب و  تفای  وزک  میلک  دی  **** تخادنا بآ  رد  بش  نوعرف  هریت  میلگ 

ادخ مان  هب  شا  هکس  يرز  دومن  نآ  زو  **** حبص زا  سونبآ  قودنص  رد  بش  دوشگ 

رگا
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امس ضرا و  طیسب  رد  يدشن  ناور  نینچ  **** يدوب وا  رب  ادخ  مان  هب  هکس  هن 

ازج زور  هب  ات  رییغت  هناخ  راکب  **** يراک شتسین  هک  رز  نیا  رب  تسا  هکس  هچ 

اهب هوکش و  نآ  هب  مجنارپ  خرچ  قاور  **** تسوا �هناخ  �هکس  هک  ار  ناهج  تسا  رواد  هچ 

انث دنمس  ناور  نک  نیزا  هب  يداوب  **** قطن يا  شومخ  نیا  تسیئاتس  راگدرک  هچ 

اهب میس  مک ز  تسا  رهم  رز  وا  بنج  هب  **** تسوا یهاشداپ  نیئآ  روخ  رد  هک  يرز 

احصف تحاصف  سابل  هدنام  ریصق  **** شتفص دقرب  هک  یلیلج  تاذ  هب  یهز 

اکذ نهذ و  شیپ  هولج  دنک  باجح  دص  هب  **** شتفرعم صخش  هک  یلیمج  هجو  هب  یهز 

امرف فلتخم  ریس  یتهج  زا  کی  رهب  **** مهرب نامسآ  هن  تاقبط  هدنشک 

اسم حابص و  ره  دیشروخ  شکرز  ياول  **** برغ هب  هدنرب  ورف  قرش و  هدنروآرب ز 

امن قلخ  هب  نینس  روهش و  باسح  هر  **** رورم هب  رمق  هدنهاک  هدننک و  نوزف 

العا لفسا و  قیالخ ز  شخب  دوجو  **** لفاس یلاع و  رصانع ز  جازتما  هب 

ارآ لامج  ار  زاجعا  دهاش  هلیمج  **** برق تولخ  نامرحم  یلباق  تسد  هب 

اوح زا  مدآ  لسن  هد  �هیام  ریمخ  **** مدآ يولهپ  اوح ز  هدنشک  نورب 

ایند تماق  هب  تماقا  تخر  هدنرب  **** وا نت  رب  ار و  سیردا  کلف  رب  هدنرب 

اشگ همشچ  رونت  زا  حون  �هثاغتسا  هب  **** ملاع �هرهچ  هب  نافوط  دنب ز  باقن 

ابص ساد  هب  رگد  یمین  هدننک  ورد  **** دنتفر نیمز  رد  همین  کی  هک  دوه  موق  ز 

اضر عمس  هب  ونش  حلاص  �هدنب  ياعد  **** هقان هدنروآ  نورب  هراخ  گنس  ز 

ابر عنص  تسد  هب  رثؤم  تسد  رثا ز  **** لیلخ يارب  ناتس  شتآ  لد  زا  ترارح 

اربان �هدنرب  ددرگ  هک  مکح  ریشب  **** لیعامسا حبذ  ماگنه  هب  هدننک  ناور 

یقسف یئار  هنوراو  هدننک ز  نوگن  **** طول مدرم  رهش  قویع  هب  هدنروآرب 
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هتشرف فسوی  نهریپ  يوب  ز  **** بوقعی �هدیدب  ناشوپ  هرصاب  سابل 

یناشاک مشتحم  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 824زکرم  هحفص 397 

http://www.ghaemiyeh.com


اقل

ینثتسم هدننک  یبآ  یکاخ و  قلخ  ز  **** کلم وچ  ار  رضخ  سایلا و  رت  کشخ و  یطب 

ازج حبص  بیرق  ات  نیا  هب  هدنهد  اقب  **** توم هب  دیعب  �هدعو  وا  هب  هدننک  اطع 

انف داب  دنت  هب  اهناج  نمرخ  هدنهد  **** بیعش موق  نیمالا ز  حور  هحیص  گناب  هب 

اصع بوچ و  هب  يو  ماکحا  �هدننک  ناور  **** فاکش هجل  میلک  تسد  �هدننک  يوق 

ایرد هدننک  کبشم  عنص  ضحم  هب  **** وس ره  زا  هدنروآ  دیدپ  هچوک  بآ  رد 

افق شربدم ز  نوعرف  �هدننک  ناور  **** رحب هب  هار  درگ  یسوم ز  هدنروآرد 

یسوم هدنشک  لحاس  هب  تافتلا  زو  **** نوعرف هدنشک  يراز  هب  ماقتنا  ز 

الب هب  التبم  موق  زا  یشکرس  مرج  هب  **** سنوی �هدننک  دیقم  توح  نطب  هب 

ارع هب  شا  هدننکفا  دیما  تسد  هتفرگ  **** نانچ زادگ  دسج  دیق  فطل ز  هب  رگد 

اقب �هدنهد  افق  زو  انف  قرب  هدننز  **** بویا ترتع  دالواب و  کلم و  لام و  هب 

ابص شک ز  روتس  نامیلس  نار  ریز  هب  **** دواد دی  زا  هد  نهآ  هب  موم  جازم 

ایحی هدنهد  ایرکز  ترضح  هب  **** عبطلا میقع  هباوخمه  بیش ز  دهع  هب 

اسیع رهوگ  میرم ز  نک  نارگ  فدص  **** هدیناکچان هرطق  رشب  بلص  ربا  ز 

احطب برثی و  هاش  یبرع  دمحم  **** لسر باتفآ  تشگنا  هراشا ز  کی  هب 

ابجعا گناب و  نکفا ز  هلغلغ  رهد  هب  **** دنلب نامسآ  هب  نکفا  رمق  رد  فاکش 

الوم نآ  يوب  زیوالد  يوم  دصق  ز  **** هدننامر ار  هدنزوس  شتآ  جازم 

ابصح هدننک  قطان  هدنهد و  نابز  **** يو فک  رد  شیوخ  حیبست  نتفگ  يارب 

اوعد نآ  نالتاقان  هب  هدنهد  ربخ  **** وا توبن  زک  زومآ  نخس  بض  بئذب و 

ارس ود  هناگی  نآ  دنک  شیوخ  رتس  هک  **** هدنناود ار  راجشا  يو  يوس  تشد  ز 
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افخ باقن  وا  رب  بکانع  رات  ناشک ز  **** راغ رد  یلجنم  رهم  نآ  �هدنهد  ناکم 

ادعا يروک  هب  شبحم  هنیمک  رب  **** زجع هر  رب  هدنهن  رفنضغ  زاین  رس 

مداخ تسد  هب 
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از هعشعش  رینم  عمش  هب  هدننک  لدب  **** وا �هدارا  زا  یبوچ  يو 

اه برسم  ناشف  شتآ  تمحرم  بآ  هب  **** شراثآ زجعم  تشگنا  ود  نایم  زا  هگ 

افو هدرک  ریثک  قلخ  هب  هک  یتیافک  **** هدنشخب لیلق  ماعط  هب  شفک  زا  هگ 

اربغ رب  هیاس  هدنناسرن  شنت  زا  مه  **** هدنزارف نابیاس  درب  باحس  زا  مه 

ادیپ شربنم  دش ز  رگد  هاگ  هیکت  وچ  **** هلان وزا  رود  هنانح  هدنروآرب ز 

الآ رهز  هب  ناهد  حلما  انا  رکش  ز  **** دوشن ات  هدنهد  نایرب  هرب  هب  نابز 

اشگ ملط  نآ  تشگنا  رس  سم  نمی  هب  **** ریش هدیدن ز  رثا  ناتسپ  زب  زا  شک  نبل 

امیا کی  هب  يو  يوس  شرپس  هر  هدننک  **** وا زجعم  يارب  اج  زا  رجش  هدننک 

اج هب  هدنشک  رد  اجنآ و  زا  یمین  هدنشک  **** هدنزاس مین  ود  شمکح  هراب  رگد 

الوا تدحو  ود  ره  زا  دوش  رگ  هولج  هک  **** شیوخ عضوم  هب  رگد  یمین  هد  تعجارم 

ارسا بش  دوخ  رارسا  نتفگ  يارب  **** رهپس تفه  شا ز  هدننارذگ  یتعرس  هب 

امن عوجر  دش  جارعم  وچ ز  هگباوخ  هب  **** رثا دوب  زونه  رتسب  ترارح  زا  هک 

افش لامک  ار  هدید  دمر  مشچ  هدنهد  **** شنهد همشچ  بآ  ندز ز  مشچ  ودکی  هب 

اجیه رد  هدننک  ربیخ  رد  هدننک  **** ردق یلاع  یلع  ردیح  دیؤم  دی 

اضق ياضف  رد  همیخ  وا  لماک  زامن  **** دنزن ات  هدنشک  برغم  رهم ز  نانع 

اسن نیرتهب  هب  شفافز  عوقو  بش  **** نیمز نابز  زا  يو  ناسر  شوگ  هب  نخس 

ارآ ناسل  ار  هتسب  نابز  یبض  قطن  هب  **** یخا نبا  لاؤس  رد  نسح  باوج  یپ 

ادهشلادیس نیکست  یپ  زا  دجسم  هب  **** تشد هدننک ز  ناور  یئادنب  ار  هلازغ 

اکب طیحم  نآ  داجس  هثاغتسا  هب  **** لعف هب  هدنروآ  دوسالارجح  زا  ملکت 

اود يارب  يو  تفج  ضرم  تقیقح  **** هدنناهگآ گرگ  تغل  زا  رقاب  هب 
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ایحا دومن  نینچ  نیا  لیلخ  هک  ون  تایح  **** لیتق ریط  راچ  هب  قداص  مد  زا  هدنهد 

هک هدادن  هاچ  بآ  هب 
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الاب درب  هت  مظاک ز  تراهط  یپ  **** هداتفا ولد 

اضر یلع  مما  ماما  ياضر  یپ  **** ودع كاله  نک  تلاوح  هدرپ  ریش  هب 

اقتا دش  یقت  يوضو  بآ  ضیف  ز  **** ناسر گشخ  لخن  رترمث ز  يا  هحم  هب 

اوام نآ  رد  یقن  ناهر  زاب  مغرب  **** روصق روح و  هد ز  کیلاعص  ناج  يافص 

امع گنر  هدنرب  یمعا  هدید  نورب ز  **** یک شخب ز  رون  تشگنا  رس  لقیص  هب 

اربک تبیغ  هب  بیاغ  هم  نآ  يدهم  ز  **** شخب یتسم  دهم  هب  تفارش  هلاس  رازه 

ایند هیقب  غارچ  هب  هد  غورف  **** ناهج ضارقنا  هب  ات  وا  یفخم  رون  ز 

اصح رصح و  مک ز  تسین  ناشزجعم  رصح  هک  **** نید هلجا  نیا  هب  یناهن  تافتلا  رد 

اسر ظفل  سابل  ینعم  دهاش  ردق  هب  **** دوب هنوگچ  دوش  ثحابم  یط  هن  رگا 

اصحا ریزگان  هلمج  رهگ  هنازخ  کی  هب  **** دیشک مالک  �هتشر  رس  هک  هدیصق  نیرد 

ءاشنا تفرعم  رحب  زا  رگد  يا  هدیصق  **** منک هک  عمتسم  شاب  يدشن  رگا  لولم 

ادیپ دوشیم  هک  يراخ  رس  ره  كاخ  ز  هرامش 2 : هدیصق 

اتکی دحاو  دیحوت  هب  تسا  تراشب  **** ادیپ دوشیم  هک  يراخ  رس  ره  كاخ  ز 

ایشا عدبم  عادبا  تسا ز  ترابع  **** يوج یشاوح  رب  هزات  مقر  ره  هزبس  ز 

ارآ ناتسوب  عنص  خر  هدومن  وا  رد  **** تسیا هنیآ  لگ  رهز  ناتسب  دهاش  تسد  هب 

انام يرگید  هب  ار  یکی  هدیدن  سک  هک  **** ومن هدومن  لگ  بآ و  کی  خاش ز  رازه 

ادیپ تریاغم  زا  تسا  رگد  یتمالع  **** کی ره  زک  هتسر  خاش  رهز  گرب  رازه 

امیس کی  هب  ور  هچ  زادنین  گرب  خاش و  هک  **** هداد یصخشت  کی  رهب  هن  رگا  یکی 

امن وشن و  گشخ  بوچ  رد  هیمان  ياوق  **** دیدپ دننک  یم  هک  نآ  امکح  روصت 

اوه بآ و  فطل  هگ ز  رخ  هچغاب  فرط  هب  **** لگ هش  دنز  یم  هک  نیا  نارگد  مهوت 
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اوق تسد  تسیوق  ناس  نیز  هک  رادتقا  زک  **** نینچ تسین  هچرگا  تسا  نینچ  هک  نیا  متفرگ 

اوه بآ و  رگد ز 
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اهفس يا  تساوه  بآ و  هد  تیبرت  هک  **** لگ نشلگ و  هتفکش  مه 

اتمه یب  درف  هدربخ ز  دنکیاکی  **** لگ هچ  راخ و  هچ  رمث  رون و  هچ  گرب و  خاش و  هچ 

امن هار  هدنهد  شبنج  هب  دنشبنج  هب  **** تابن لفط  رازه  دص  نیمز  دهم  نورد 

ابآ زا  تاهما و  زا  هدمآ  هزنم  **** رتازفا تریح  تفج  یب  میرم  لفط  ز 

اج هب  دنمزاین  دشابن  زاین  یب  هک  **** بلطم ار  راگدرک  نیمز  نامسآ و  رد 

اهس يوجتسج  رهم  هلعشم  رون  هب  **** دننک هک  دوب  نانچ  شهنک  شهاوخ  لقع  هب 

الم یتفم و  هچ  ملعم  هچ  ملاع و  هچ  **** تدهد ربخ  ادخ  زک  سک  هب  دیما  رادم 

ادخ تسوا  هکنادب  تدیما  تسیک  هب  نیبب  **** سک همه  زا  دیماان  يوش  هک  يا  هطرو  هب 

امس ضرا و  هاشداپ  ولع  لفس و  ظیفح  **** کلف کلف و  شخب  ریس  کلم  کلم و  يادخ 

اس بکرم  ملق  شک  ملق  هدرک  نانب  **** ماحرا رد  لاثم  یب  روص  روصم 

الاب یهس  هرهچ و  نمس  ورس  هدنمچ  **** هدنزاس همیشم  ردنا  يا  هرطق  هدنهج 

اتود تشپ  هدننک  ار  نانج  لخن  گنچ  وچ  **** تسیرب لاوز  زک  نسح  نآ  تریغ  رگد ز 

امعا زج  هب  دنک  کش  وا  تریصب  رد  هک  **** ریوصت دنک  محر  تاملظ  رد  هک  یسک 

اجک هسمخ  ياوق  زا  فوقو  باب  رازه  **** تشبن مسلط  رد  هک  یمیلع  میکح  یهز 

ارجم کلف  رب  تشاچ  ار  هبش  کی  لاله  **** رهم یپ  زا  دنیب  هک  يرون  هرصاب  هب  دهد 

ادص ریغ  انشآ و  مدق  زا  دیآرب  **** رگا دبای  قرف  هک  یک  رد  هعماس  هب  دهد 

ابص یتوافت ز  یب  لگ  هچنغ و  میسن  **** دوشن مگ  هک  یهاگآ  هماش  هب  دهد 

ادج معط  هب  ار  خاش  کی  هویم  ود  مه  ز  **** دنک هک  یسانش  تذل  هقئاذ  هب  دهد 

اه هقرفت  میقس  حیحص و  نایم  دنک  **** ضبن كرحت  رد  هک  یسح  هسمال  هب  دهد 

هب ایوگ  لد  زا  دتسرف  **** ماک رد  نابز  ندیبنج  هب  زمر  رازه 
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اونش رطاخ 

اهنا دنک  لد  هب  ات  درپس  اه  هدید  هب  **** قرو هب  ملق  ندیئاس  زار ز  رازه 

اجر دنمک  شرگنک  زا  دنک  یهت  رگ  هک  **** دهد مهف  تسد  هب  شناد  �هعلق  رازه 

اپ دشابن  نآ  رب  ار  ناهج  ناورسخ  هک  **** دشک رکف  ياپ  هب  ینعم  جنگ ز  رازه 

امس ضرا و  طیحم  يریقح  بابح  دوش  **** نآ ندوشگ  زک  هتسب  نانچ  هدید  مسلط 

الاو هفرغ  تفه  زا  دنک  یم  روبع  **** رظن ماگ  زیت  کیپ  ندز  مشچ  مین  هب 

امکح �هلجا  املع و  رباکا  **** نیرب دنعطاق  ناهرب  هک ز  دنس  نیا  هب 

افخ باجح  رد  دنناهن  تارصبم  هب  **** رصب دسر ز  یمن  یعاعش  طوطخ  ات  هک 

اوعد نیا  دناشن  یسرک  هب  هدرپ  تفه  ز  **** مارجا نآ  روهظ  تباوث  هب  هگن  زا  سپ 

العالا �هناش  زع  وا  تمکح  لیلد  **** تسین هک  تسیمدآ  يازجا  وزج ز  مادک 

ایوگ فلتخم  تارابع  هب  نامر  نامز  **** تسیک تردق  هب  نابز  هباشتم  شبنج  ز 

اشگ هدقع  دنب و  هدقع  مد  همه  دنک  یم  هک  **** ار ترکف  نانب  امعم  رعش و  لغش و  هب 

اور دننک  یتجاح  يرنه  زا  کی  ره  هک  **** تسد ود  نیعم  نآ  تسیک  نهد  تسا  هتخاس  هک 

اوقا دنک  یم  هک  ار  مدق  نارواکت  **** قرط یط  يارب  ینابصع  توق  ز 

العتسم خرچ  داجیا  رد  صوصخلا  یلع  **** وا رگنل  شیوخ  هب  برای  هتشاد  تسار  هچ 

العا نیا  هدرکن  ایلع  دی  زا  يریدق  **** ولع هتفرگ  دوخ  قاط  نیا  هک  هتسب  لایخ 

انغتسا دجوم  دراد ز  دراد و  دوجو  **** شیوخ رارق ز  یب  يوگ  نیا  هک  هداد  رارق 

امع ریسا  لد  رد  دنک  هک  بجع  رثا  **** تیاغ نیا  هب  نسح  راک  نیا  يزرو و  جاجل 

انب یب  تسا  نکمم  نانچ  يانب  نیبب  **** رکنم يا  نکفا  يروبنز  �هناخ  هب  رظن 

انب دنلب  نیا  تسا  هداهن  هک  یئانب  **** وش لیاق  نیبب و  سنرقم  قاور  نیا  سپ 
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اضعا دوش  لقتنم  وا  �هراشا  کی  هب  **** ار هدش  رب  داب  هب  ازجا  هدرم  رشح  هب 

ز
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اج هب  دنهن  يا  هشپ  رپ  دننک  رگ  هک  **** دیآ یمن  ردقنیا  میکح  رازه  دص 

اوه ریط  نیمز و  شحو  ندرک  قلخ  ز  **** کلم سنا و  يرپ و  وید و  ندیرفآ  ز 

ایشا رثکا  رقحا ز  درخ  �هدید  هب  **** دوب هک  نکف  رظن  يروم  هب  مشچ  شوپ  هب 

انیس یلعوبا  رحس  هب  ریذپ  نوکس  **** ددرگ یمن  دنک  شبنج  هدارا  نوچ  هک 

اپرب دوش  یمن  نامیلس  مامتها  هب  **** دتفا دنام و  زاب  دوخ  شبنج  رگ ز  و 

انث هب  درواین  رد  مرگد  يا  هویش  هک  **** میوگ وا  تافص  نسح  هویش ز  مادک 

اسآ ریقف  وا  قزر  �هدئام  هب  رظن  **** هداهنن زاین  زک  ینغ  هاش  مادک 

انغ طیحم  بل  رب  تمظع  قدارس  **** دننز هک  دسر  ار  رهد  هربابج  یهگ 

انغتسا دننز  یبآ  مد  رب  زور  ود  **** ینغتسم دنیز  ینان  بل  زا  يزور  هک 

ادگ هورگ  نوچ  دنقزر  رد  رب  هشیمه  **** نم طلست  زک  جاتحم  تعامج  نیزا 

اوغا لهج  لها  ار ز  یسب  دنا  هدومن  **** يدمص يوعد  هب  یضعب  هک  دوب  هفرط  هچ 

ازس زین  دنلطاب  تمس  نیا  هب  ناتب  **** دنشاب از  سرا  يدنوادخ  هب  ناسک  نینچ 

اپ زا  دنکف  نیک  غیت  متس و  رجنخ  هب  **** نوعرف دوخ  كاله  میب  سفن ز  رازه 

اور هک  بهذم  هب  تسرد و  تسیک  شیک  هب  **** لجا ساره  يدوبعم و  هک  تفگن  یکی 

ازهتسا دننک  نیا  اب  هک  تسازس  نارخ  **** هللاذاعم دوخ  قولخم  میب ز  ادخ و 

انف وا ز  ياقب  دسارهن  دروخ  مهب  **** ناهج درگ و  هک  دسر  ار  يدمص  نآ  یئادخ 

امش يازسان  دوبعم  �هقدان  يا ز  هک  **** یسک تفگن  نایدادش  هرمز  هب  ارچ 

ادنا زور  ود  کی  هب  ار  نآ  دنک  یم  هلضف  ز  **** دبنج یمن  دوخ  دودنارز  تخت  رگا ز 

ام لکیه  ظیفح  هگیب  هگ و  دوب  ناس  هچ  **** شیوخ رکیپ  رایتخا  زور  ود  هک  نآ  درادن 

ارس همغن  غالب  غاب  لبلب  تشگن  **** سفن تحیصن  رد  بانطاب و  دیشک  نخس 
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هک **** مشک مظن  کلس  هب  رگید  هدیصق  رگم 
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انثا نآ  رد  دوش  رد  زا  رپ  شوه  شوگ 

اضف عیسو  نیرد  میاد  هک  تساوه  ترگ  هرامش 3 : هدیصق 

اضق هب  اضر  هدب  تیاضر  هب  اضق  دوب  **** اضف عیسو  نیرد  میاد  هک  تساوه  ترگ 

اضر شابم  دوب  یضار  هن  هچ  رهب  ادخ  **** یضار وشم  دوش  هد  اضر  هچ  رهب  اوه 

اضرم یضرم  تسین  رضم  ياذغ  زج  هک  **** بیکشن دوب  سوه  تک  نآ  زا  یلهج  ضیرم 

اضما مه  لقع  روتسد  يامن ز  بلط  **** لد هشرا  دسیون  تشیع  تصخر  ناشن 

اضرم هد  ار  تسیهلا  رهم  ضیرم  **** مادم هک  ورم  ضرم  يرسم  دسفم  درگب 

اضعا رب  هزرل  مادنا و  رب  هشعر  مادم  **** داب دیب ز  وچمه  شاب  يدمص  تلوص  ز 

اضرتسا دیما  رب  روخم  هتسجن  اضر  **** یسک بآ  وت  دسر  یم  تلجا  نامگ  یب  وچ 

اضیب �هضیب  خرچ  هلک  رد  هتسکش  **** ماش ره  شتردق  هک  نآ  اب  هدبعش  زاسم 

افو سوک  خرچ  ماب  نیرب  وت  رب  هتشرف  **** دنز هک  يزب  یگتسهآ  هب  قلخ  هب  نانچ 

انیم دبنگ  تفه  نیرد  دنبم  سفن  **** یشکن رگا  رسدرد  یشکن  تهج  شش  ز 

اقنع زا  وت  هشپ  دشکن  ینتورف  **** يزاس نایشآ  رگ  تعانق  فاق  زارف 

ادگ دنوش  ناورسخ  دب  تلصخ  ود  نیزک  **** طیرفت لیام  طارفا و  قشاع  شابم 

اهطسوا رومالاریخب  هک  تطسوت  **** شیب مک و  زا  تشاعم  رد  روص  نیرتوکن 

ایرد دوش  تکسمم  فک  يا ز  هرطق  هک  **** رتهب دوش  رب  رحب و  رگ  وت  جرخ  یلو ز 

امن هکرس  شابم  یشورف  هوالح  نوچ  وت  **** ربک تداع  شرت ز  وربا  نکم  اخس  هگ 

افعتسا هب  نیمز  رب  نیبج  راب  رازه  **** هنب تسود  اضر  یب  یمدق  یهن  رگا 

افطا ور  چیه  هب  دیاین  وت  شتآ  وچ  **** بضغ كانبات  يور  وشب  ملح  بآ  هب 

الخ هنامز  رد  تسا  لاحم  هک  شکباقن  **** وشم قلخ  زار  يور  زا  یتولخ  چیه  هب 
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ارچ هب  ار  مشچ  يوهآ  ربم  نامرحم  وچ  **** دوب تامرحم  زک  یسک  يور  غاب  هب 

از هقرفت  تسیئوداج  امن  میقع  وا  هک  **** عمج رطاخ  هب  ناهج  سورع  درگ  درگم 

هب
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اخ هلسلس  تسیا  هناوید  دمآرس  نیا  هک  **** هن مکحم  دنب  هشیپ  نونج  سفن  ياپ 

ازف عوج  ياه  همعط  ابر  هنسرگ  زا  رپ  **** تسیا هدئام  هک  عمط  ناوخ  شوپ ز  هب  رظن 

الآ نانب  وشم  ینانب  قلخ  ناوخب  **** ریگ یقاب  میعن  قلاخ  ربص ز  تسد  هب 

الیواو کناب  ریغ  دنکن  نآ  رب  سک  هک  **** یلی وزا  نک  شهگآ  نانز  گناب  سفن  هب 

اشگ هعلق  رازه  دص  نآ  زا  دیآ  زجاع  هک  **** دنب يراصح  نانچ  نآ  نید  �هعلق  درگب 

الاب ملاع  نادیم  هب  سفن  تیمک  **** ناسرب ناس  قارب  تمه  هنایزات  هب 

اسرف فتک  ار  خرچ  شا  هیشاغ  تسه  هک  **** یسرف رب  دنا  هتسب  نیز  وت  مزع  يارب 

اس هیصان  هتشرف  تدنمس  لعنب  دوب  **** ون هم  نوچ  هک  ناسر  یباکر  هب  دوخ  ياپ  وت 

امس لاله  دوش  ررکم  وت  رواکت  **** دنکف رگا  لعن  هک  یئاج  هب  راذگ  نکف 

افج راخ  ياه  هتوب  مدق  ریز  شکم ز  **** ندیچ لگ  دنلب  خاش  تساوه ز  ترگ 

الص دننز  الب  ناوخ  رس  رب  وچ  ار  وت  **** ضرغ تسا  یئامزآربص  هک  شاب  ریلد 

اود شیر  مخز  هب  ناشنزوس و  غاد  هب  **** تسیربراچ درد  هک  دوخ  ضرم  وک  درد  هب 

امح یحام  دصف  دوب  هک  سوه  گر  **** نزب یهن  شین  هب  توهش  بت  تدریگ  وچ 

اون گرب و  هب  رگد  ضایر  ریس  دسر ز  **** درپ حور  غرم  وچ  نت  نمچ  زک  شوکب 

العا �هفرغ  هفرط  نیا  وت  هاگ  لوزن  **** دوش هک  رذگ  نانچ  لفسا  لزانم  نیزا 

ارس هحون  هحون  ار ز  رگد  يارس  ینک  **** نورب وچ  یهن  ارس  نیز  مدق  هک  نانچ  نآ  هن 

ابقع تبوقع  يوسب  وت  �هدنرب  **** تسوا مه  هک  يویند  شیع  بقع  رد  زاتم 

اهر وت  قلعت  دنمک  دوش ز  یمن  **** هنگ دیص  چیه  هک  نیا  تیصعم  صرح  هچ 

اقستسا ضیرم  عبط  هب  بآ  برش  هک  **** تسا شوخ  مارح  تبرش  نانچ  وت  برشم  هب 

ازجا مامت  ار  شیوخ  هنگ  حرفم  **** يزاسیم یلفاغ و  ازج  ياه  هشن  ز 
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هک نآ  زا  ناغف 

یناشاک مشتحم  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 824زکرم  هحفص 412 

http://www.ghaemiyeh.com


ارخا �هشن  روص  ازج  رهب  دنمد  **** رخآ اقب  �هشن  دوش 

ازس هب  دسر  را  هللاذاعم  هدننک  نازک  **** شیوخ یئایر  تعاط  زا  یتعاضب  اب  وت 

اعدتسا خزود  رشح  زا  ینک  رتشیب  هک  **** دحل يروآرب ز  رس  دحا  لجخ ز  نانچ 

یلوا دوب  يور  الوا  هطخ  هب  رگا  **** هشیپ اطخ  يدمآ  دوجوب  مدع  زا  وچ 

ادرف �هشوت  هدامآ  وت  رهب  دننک  **** زورما هشیب  دوخ ز  رگا  هللاابذوعن 

ادوس دص  تسا و  رس  کی  ار  وت  هک  مهن  نانچ  **** رس رب  تتحیصن  تسد  هب  كرت  هالک 

اوه هب  رس  يرس و  رد  اوه  بابح  نوچ  هک  **** یهدن رب  داب  هب  رگ  بجع  هالک  رس و 

ابه تسا و  لطاب  وت  شیک  هب  تسایر  یب  هک  **** یلمع ره  ایر و  ضحم  یضحم و  يایر 

اشع هب  دشک  یم  لوط  را  تبرغم  زامن  **** لوغشم یتعاط  هب  مدرم  ربارب  رگا 

اور يور  مرگ  وت  ياپ  هت  رد  هتشگن  **** مامت زامن  نید  صقن  زا  ینک  یمن  رگ  و 

ابیز عقر  هب  هتسب  خر  هب  بیرف  یپ  **** تسا یلکشدب  تسخن  لکش  هب  وت  ترابع 

اوسر ینکفا  هدرپ  زا  دنک  ار  شیوخ  هک  **** تسا مرش  یب  يور  تشز  نآ  مود  تروص  هب 

اندا نآ  زا  يرگید  رظن  هب  مدیان  هک  **** تلاعفا مرگنن ز  یند  لعف  چیه  هب 

اخس يا ز  هدژم  هن  اطع و  يا ز  هدعو  هن  **** تعنم دنک  نان  بآ و  زا  کلم  رگا  زور  ود 

اناد دوش  نآ  زا  یناد  وت  هک  یتولخ  هب  **** یهد برش  لکا و  داد  رگا  هک  رطخ  نآ  هن 

الم الخ و  رد  میب  تدوب  وزک  سب  ز  **** شقورق تسایس  زا  يرب  فوخ  هک  سب  ز 

اتود فعض  يوش ز  رگ  یهنن  نانب  نانب  **** يزوس رگا  باتز  رت  ینکن  بل  بآ  هب 

اطع ياه  هدعو  هب  نامرف  وت  عنم  هب  دهد  **** كولم راگدیرفآ  رگا  یلعف  یلو ز 

یئوم شبنج  هلیح  هب  **** روجید بش  رد  هک  دماین  تسد  ار ز  وت 
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افخا ینک  وزا 

ادیش رس  �هساک  تدوب  رپ  هک  سب  ز  **** يرذح مک  بارش  زا  سوه  ياه  هشیش  ز 

اورپان لفط  شیوخ  ردپ  هزبس  هب  **** دهن ياپ  هک  يوش  وا  نکش  قورق  نانچ 

ازج زور  وت  رب  ياو  ازج  هب  یسر  رگا  **** سفن يا  راد  مرش  مالسا  يراعش و  نینچ 

ادا هنوگچ  ینک  یم  وا  تعاط  هک  نیبب  **** رگن شیوخ  كولس  ردنا  هش  مزب  هب  رگد 

ایح طرف  زو  يو  فوخ  هشعر ز  رب  رگم  **** دبنج یمن  بدا  زا  تندب  رب  يوم  هک 

ارجا دنک  یم  وت  رب  رگا  مکح  رازه  **** يرآ یم  ياج  هب  قشعت  رازه  دص  هب 

ایوگ يوشیم  وچ  دوخ  زا  یتجاح  ضرع  هب  **** دزرل یم  میب  تنابز ز  دیب  گرب  وچ 

اسم حابص و  ینک  یم  نخس  زامن  رد  وچ  **** دنیو ناگدیرفآ  ناهش  هک  یهش  نآ  هب 

امیپ سفن  يوش  یم  یسفن  بدا  نآ  هب  **** وت لد  رد  تسه  میب  نآ  کی  دص  هک  نیبب 

اج هب  مامت  يا  هدروآ  هدشان  لولم  **** تمدخ نآ  زگره  هک  تنامگ  تسه  شیوخ  هب 

اپ زا  تسد  تسدش  زیمتم  تتعرس  ز  **** هدرتسگ هدوبن  یئایر  طاسب  رگا 

ایر هب  ادخ  اب  یصولخ و  هب  کلم  اب  هک  **** هب یتسرپ  منص  هر  دص  وت  راعش  نب  زا 

امیس هم  ناتب  زا  يدق  ورس  ياوه  **** تشاد كرابم  هللادبع  هک  تسا  تیاور 

الوم تمحر  �هبوت  زا  سپ  دابع  رب  هک  **** ناراب نامسآ  زا  فرب  نانچ  دوب  هک  یبش 

ابر يوم  درم  راسخر  داب ز  تسد  هب  **** دوب امرس  رادبآ  هرتسا  هک  یبش 

یلع یح  يادن  وس  ره  دنلب ز  دش  هک  **** داتسا ياپ  هب  ردقنآ  يو  رظنم  ياپ  هب 

اول حبص  هاش  قویع  هب  دوب  هدناسر  **** دید رد  ات  دوب  هدرب  اشع  گناب  هب  نامگ 

اسرت رفاک و  گنن  یسوهلاوب  يا ز  هک  **** سفن رب  دز  گناب  دروآرب و  ویرغ  ناج  ز 

نوکس ار  سفن  سفن  يوش  یمن  **** فرص تعاط  هب  ینک  یم  سفن  ود  یبش  زا  رگ 
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امرف

اذیا زا  مرجم  وچ  يزیرگب  قح  رما  ز  **** كرت دوز  هک  يرتکچوک  هروس  كاله 

ابق هبج  لالم  زا  ینک  هک  دسر  نآ  هب  **** لوط هب  بیرق  هروس  نابز  هب  تدیآ  رو 

امرس زا  هن  ربخاب  رس  هن ز  يا  هداتس  **** يربخ یب  يارب  بشما  رحس  ات  ماش  ز 

از هسوسو  قشع  لغش  زا  يا  هدرک  لایخ  **** تعاس کی  وت  هتفر و  یبش  هک  نآ  رت  بجع 

ایوج رس  مشچ  هب  ار  لزا  نسح  ناشن  **** تسج یقیقح  �هلبق  هرو  نیا  تفگ  هب 

الیتسا بناوج  زا  وا  رب  هدومن  سگم  **** شنمچ رد  هتفخ  دندید  هک  تفرن  یسب 

افق نارپ ز  سگم  ار  وا  هظحالم  سب  ز  **** نهد هب  یسگرن  صالخا  زا  يرام  هتفرگ 

اهر زاجم  نماد  ینک  یهر و  يوش  **** یسوهلاوب يوک  یتفا ز  دوخ  هب  رگا  مه  وت 

امه لاب  وت  ینار  سگم  ياوه  دنک  **** یئالآ بل  رگا  تقیقح  دهش  هب  مه  وت 

امظع تحیصن  ناز  سوه  راهب  نآ  هب  **** ناسرب يا  هرهب  قطن  يا  نخس  رخآ  رد 

ام �هدود  غارچ  رقحم  لسن  غورف  **** سب دراد و  وت  زک  هشوگرگج  هناگی  الا 

اقب يارس  لما  ردنا  نم  هب  يا  هدنام  وت  **** نم ردارب  زک  لامآ  �هجیتن  ایا 

اج همه  شبطاخم  يدوب  وت  دصق  يور  ز  **** دنت حیاصن  رد  هک  یئاطخ  هچرگا  سفن  هب 

اغصا ینک  اضر  عمس  هب  هک  نآ  طرش  هب  **** رگد فرح  هب  منک  تحیصن  متخ  هک  ایب 

الوا لزانم  ردنا  رصحنم  تسورد  **** نما يداو  هک  یهر  ردنا  يا  هداهن  مدق 

اعطق يور  جک  یتفرگ ز  تسین  وت  رب  هک  **** يداو نآ  رد  یلزنم  مهدزناپ  عطق  هب 

اپرب اه  همیخ  فیلکت  �هناخ  جاب  هب  **** ینک يرذگب و  وچ  رگید  لزنم  راچ  ز 

ادیپ دوش  لمع  نایز  دوس و  رثا ز  **** هیام کبس  تدم  مک  تراجت  نازو 

اه لصفم  لمع  لوصف  ناررحم  **** مکح هب  درک  حرط  دنهاوخ  وت  باسح  یپ 
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یبآ مد  یشک  رگ  و  **** موقرم دوش  نآ  رب  ینان  بل  يروخ  رگ  هک 
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ارجم دوب  نآ  رد 

ازج رجا و  دنهد  یقاب  لضاف و  هب  ار  وت  **** لمع لغش و  يوش ز  غراف  وچ  هک  نیمه  ضرغ 

اسرف ناسل  نابتاک  ملق  تلضاف  هب  **** دوشن هب  هک  دنز  رس  یلمع  رگ  وت  زا  سپ 

اسآ لاله  تدیاسرف  هدز  ملا  نت  **** میلا ياهدیق  هب  یقاب  هک ز  دوب  هب  هن 

ادرف دوش  هب  زورما  دوب  نآ  زوس  هک  **** بوچ هنایزات و  تسین  یلمع  دب  يازج 

ادبا ادلاخ  هبات  نآ  یهام  وت  نت  **** هدیبات تسیا  هبات  یلمع  دب  يازج 

اجر مشچ  سای  هب  تمحر  خر  زا  يدنب  هک  **** تمیب مهد  یم  تافاکم  ردقنآ ز  هن 

ادخ فوخ  وت  لد  فوط  رد  دنز  مک  هک  **** نمیا منک  یم  وفع  زا  تلد  ردقنآ  هن 

اطخ تسیدیماان  اطخ  رازه  دص  هب  **** تسا طلغ  ینمیا  هچ  رگ  وزا  باوث  دص  هب 

اور تسا  هدش  شتجاح  وزا  هراب  رازه  **** ششیک رد  تساوران  وا  �هدجس  هک  یسک 

اطع رحب  رانک  زا  يور  هنشت  هک  بجع  **** يراد يا  هرهب  مالسا  تداعس  زک  وت 

اهیفام تسا و  ملاع  زا  رت  گرزب  رگا  **** یضرمان لعف  مدان ز  �هدنب  هانگ 

اضر يامک  تیصعم  خر  هجوت  بآ  هب  **** دیوش نوچ  روفغ  وفع  ضرعم  هب  دتف 

انثتسم تسا و  جراخ  ادخ  قح  ریغ  ز  **** ریذپ هبوت  ياطخ  هانگ و  هک  نادب  یلو 

اج هب  رمع  مامت  يرآ  يراد و  دایب  **** مامت هک  نک  یعس  مامتا  هظعوم  تفای  وچ 

ایند زا  نتفر  تقو  ات  وت  دایز  دور  **** نانخس نیزا  یکی  رگ  نایز  رازه  یشک 

ازع �هدیصق  نیا  بای  همتاخ  تشگ  وچ  **** دنپ تحیصن و  زا  تسفن  هیکزت  دصق  هب 

الم الخ و  رد  رکذ  تدوب  نیا  میاد  هک  **** خیرات شمیاد  رکذ  نآ  زا  مدرک  دهع  هب 

اتمه یب  یح  تاجانم  هب  دش  دنلب  **** ترکف تیار  هک  تیار  یناد و  وت  رگد 

ارچ نوچ و  نابز ز  ار  نایملاع  هتسب  هک  **** تنوچ یب  تاذ  هک  ایادخ  راوگرزب 
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تیفخم زنک  هب 
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افرع لد  رب  هولج  دنکن  دبا  ات  هک  **** لامج هتفهن  دهاش  نآ 

انف يوکب  اپ  ریغ  دهن  تسد  هب  دتف  **** رگا هک  ناشن  یب  جنگ  نآ  تمظعا  مسا  هب 

ابا دوجس  زا  دندرکن  كاخ  سنج  هب  **** تنامرف دایقنا  زا  هک  هورگ  نآ  هب 

اندا وا  جوا  رب  تمیزع  شخر  دنار  هک  **** یهش داپ  هصاخ  مزعلاولوا  يایبنا  هب 

اغد زور  دناشف  یم  اقب  دقن  وت  رب  هک  **** يرارک هصاخ  مزحلاوذ  يایلوا  هب 

انم هب  رعشم و  هب  تافرع و  هبعک و  هب  **** ناور هبعک  يوگ  کیبل  بل  هبالب 

الاب ترذعم  رهب  زا  رس  دننک  رگا  **** دنزوس ایح  زا  هک  نامیشپ  نامرجم  هب 

انسفنا هب  دسر  انملظ  وچ  ناش  تفگ  ز  **** وفع هب  دنسر  رد  هک  قفوم  نابئات  هب 

الب تشد  ناگتشگرس  یناشن  یب  هب  **** قشع �هنحش  ناینادنز  یهانگیب  هب 

اوه تسد  هدیشک  مک  ناشرطاخ  بیج  هک  **** تسود تمصع  ناقشاع  ینمادکاپ  هب 

اکب هب  دروآرد  نآ  رثا  ار  گنس  هک  **** عادو زیخ  ویرغ  نامز  ياه  هیرگ  هب 

اراخ لد  دروان  ناشندید  بات  هک  **** دولآ درگ  هرهچ  نامیتی  مشچ  بآ  هب 

اود هتسب  قطن  دریذپن ز  ناشدرد  هک  **** دهم رد  برطضم  نالفط  ینابز  یب  هب 

ادلواو گناب  دننارذگ  کلف  زا  هک  **** هدرم رظن  رد  هشوگرگج  ناردام  هب 

ادر نهر  دننک و  یلصم  عیب  لایخ  **** مادم هک  اونیب  نالایع  ریثک  نآ  هب 

ارحص رد  هایگ  دراذگن  ناشهآ  هک  **** ناج تراغ  هب  التبم  هلفاق  زوسب 

افج ملظ و  هب  نورب  تمصع  جدوه  دشک ز  **** ناش هثداح  تسد  هک  ینایگ  درپ  درد  هب 

ادلی بش  رد  دننیبن  باوخ  يور  هک  **** روشن حبص  ناگدنسرت ز  تعاط  لوط  هب 

ادف وت  ترصن  رهب  زا  دوخ  ناج  دننک  **** قوش رواکت  رد  هک  دهاجم  نایزاغ  هب 

اهب تستزع و  لها  زا  وت  شیپ  هک  رهب  **** یهب ریخ و  ناشن  دراد  وت  دزن  هچ  رهب 
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ابع لآ  لظ  هب  ار  هنگ  لها  یناود  **** یبن شود  هب  یهن  تعافش  ياول  نوچ  هک 

هک ینک  نانچ 
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اول هتسجخ  نآ  نانیشن  هیاس  یکی ز  **** همه لیفط  مشتحم  دوش 

انعفشا لوسر  ای  وا  تعافش  کی  هب  **** دیشخب ناوت  یم  هلاس  دص  رفاک  مرج  هک 

فرح ب

باجح رد  وت  لامج  هدراچ ز  هام  يا  هرامش 4 : هدیصق 

باتفآ مشچ  تخر  باتفآ  ناریح  **** باجح رد  وت  لامج  هدراچ ز  هام  يا 

بانگشم وت  يوم  لسالس  یئادوس  **** غاب ورس  وت  دق  شمارخ  یئادیش 

باقن ینکفا  لامج  رگا ز  بورغ  زا  دعب  **** عولط دنک  بش  �همدقم  رد  دیشروخ 

باکر ار  وت  دسوبب  هک  نوگن  نامسآ  رب  **** تسا هتشگ  میظعت  تیاهن  زا  ون  هام 

باذع دشک  یتشهب  روح  طالتخا  زا  **** طلتخم وت  ناکس  هب  دوش  رگا  ناوضر 

بانط نیربنع  دوخ  يوسیگ  دروآ ز  روح  **** تا هدالق  نیرز  گس  ندرگ  رهب  زا 

باوج یب  تسا  یلاوس  رازه  هگن  ره  رد  **** ار تانیاک  يوزرآ  تمشچ  كرت  زا 

باوخ هب  رگا  دنیب  وت  لامج  يرپو  روح  **** دبا ات  دندرگن  لاعفنا  زا  رادیب 

بارش ترکیپ  کلم  نایقاس  تسد  زا  **** دروخ را  دوبن  بجع  هتشرف  زا  مزب  رد 

بات وت  �هلمح  کی  لباقم  رد  دنراک  **** دوب بجع  متسر  هچ  رازه  زا  مزر  رد 

بارتوب ریشمش  تبرض  ناشن  دراد  **** مین ود  شدزاس  نیمز  هب  دسر  رگا  تغیت 

بآ رب  دنز  نارود  تیهاشداپ  شقن  نوچ  **** دیدپ دوش  یناهج  بابح  ره  فوج  زا 

با�هرهب تخاس  تلزا  رد  هزمح  روز  زا  **** درک مان  تیزاغ  هزمح  هاش  هک  نادزی 

باهتلا دتفین ز  وت  لماک  ظفح  اب  **** دنهد رس  هلعش  یکی  هب  رگا  ار  رحب  دص 

باتع زا  يزادنا  رظن  رگا  باتفآ  رب  **** مه دنکفا ز  تاملظ  رد  خرچ  ار ز  دوخ 

باقع �هدید  دوش  هوعص  هاگمارآ  هک  **** وت باتع  زا  نانچ  ملظ  مشچ  هدیسرت 
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بات �هتشر  مکح  زا  دوش  ناگتشرف  تسد  **** ار لیئربج  رگا  يدنب  ياپ  هک  یهاوخ 

بانتجا یئامرف  هقرفت  ار ز  بامیس  **** رگا دننک  تبعم  مازتلا  شازجا 

بآ هب  نامسآ  زا  دشک  ورف  ار  غرمیس  **** يوق دنک  نافیعض  تسد  وت  توق  نوچ 

ار هوک  بعل  رد  **** ینک تیوقت  لثم  هب  ار  توبکنع  رگ 

یناشاک مشتحم  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 824زکرم  هحفص 422 

http://www.ghaemiyeh.com


باعل �هزیوآ  دنک 

بابح نامسآ  شدنک  ننملاوذ  میظعت  **** دوجس ایر  یب  دنک  هک  نآ  تناتسآ  رب 

باحس تا  هدنشاپ  فک  زا  يراسمرش  رد  **** طیحم تا  هدنشخب  لد  زا  تسا  تلجخ  رد 

بآ فرظ  تخاس  ناوت  هب  رگا  ار  لابرغ  **** رهگ رز و  دنام  وت  نانزاخ  تسد  رد 

باش خیش و  زورفا  نمجنا  مقطن  عمش  زک  **** نیزح نم  نارود  �هداز  هاش  هاش و  يا 

باقرلا کلام  مه  مسرلا و  بحاص  مه  **** ار مظن  میلاقا  ناورسخ  هک  نآ  اب 

باحس زا  نمرخ  دص  تسا ز  هتشگ  هناد  ره  **** نم مالک  زا  مظن  عرازم  رد  هک  نآ  اب 

باشوخ ؤلؤل  خر  لاخ  تسا  نم  مظن  **** مور دالب  دنه و  کلامم  رد  هک  نآ  اب 

باوصان تسا و  دیعب  اوران و  هجو و  یب  **** نآ نیا و  تسناغف  هب  شتبسن  هک  اج  نیا 

باسح رد  تسین  يوج  هب  منمرخ  هک  ور  ناز  **** دسر یمن  زگره  هزیاج  هب  معرصم  کی 

بایماک باون  هناخباتک  بیز  **** تسه لاح  هک  نم  لزغ  یناث  ناوید 

باتک نآ  زا  جنس  نخس  نارضاح  دنناوخ  **** لزغ کی  یلاع و  سلجم  هب  رگا  دنرآ 

باجح یب  �هتفگ  دش  هک  �هنارعاش  فرح  نیا  **** تسا هدوبن  یفازگ  فال  هک  دوش  رهاظ 

باختنا هجو  ربز  هدیصق  نیا  هب  مض  دش  **** لزع نیا  يوعد  نآ  دهاش  يارب  زا  لاح 

بانگشم وت  فلز  ندیشک  دم  قشم  رد  **** باتفآ وت  نسح  طخ  رس  قشم  ریز  يا 

باختنا دش  عناص  تقد  نینچ ز  یشقن  **** نآ زا  ات  تشگ  ربز  ریز و  هماخ  شقن  سب 

بارطضا دراد  نینچ  هک  رگم  تدنیب  یم  **** نسح طیحم  يا  بآ  رد  هدرک  ياج  هک  تسکع 

بآ هن  تخر  زا  ریذپ  سکع  تسا  هنیآ  هن  **** تسا یگناگی  زا  نسح  �هبتر  هک  یملاع  رد 

باوخ لغش و  تسلایخ و  لعف  مه  راک و  ناک  **** وت لاحم  لاصو  مزع  ام و  تاهیه 

باقن زا  ددرگ  یمن  هتفهن  نآ  هک  یئور  **** نسح باجح  زا  مزب  هب  هدنام  هتفهن  نم  زا 
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ونش ز یتیب 
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باتک زا  رپ  یتیب  هناقشاع ز  تیب  کی  **** تسا رتهب  هک  تب  يا  مشتحم 

بالقنا بوشآ و  هنتف و  روتف و  روش و  **** یعس دننک  ملاع  ندرک  بارخ  رد  ات 

بارخ نینچ  نیا  هثداح  رازهدص  زا  **** يدزیا ظفح  ددم  زا  ددرگن  تکلم 

بآ رب  دز  خرچ  نم  یناوتان  شقن  ات  هرامش 5 : هدیصق 

بارخ متیعمج  �هناخ  بابح  نوچ  دش  **** بآ رب  دز  خرچ  نم  یناوتان  شقن  ات 

بآ هب  نوگن  رهپس  دناسر  نم  داینب  **** درد شارخ  رکیپ  هشیت  واک  واک  زا 

بارطضا يایرد  شبنج  لسگ ز  رگنل  **** تسا یتشک  همیسارس  درد  بات  ممسج ز 

بالقنا هدنکفا  نم  ساوح  رکشل  رد  **** راو مینغ  دتفا  منغ  رد  گرگ  هک  ناسنا  ز 

بابش رد  تسا  هدناشچ  بیش  بارش  مرود  **** تایح رد  تسادناشن  گرم  لاح  هب  مرهد 

بات رازه  دص  شدهد  یم  خرچ  هک  نآ  اب  **** مهر ات  هک  ناج  دلسگ  یمن  نت  دنویپ 

بارع توسک  مهو  ردنمس  �هشیپ  مه  **** هدمآ هک  نم  هتخوس  تخب  تسیغرم 

باتز شدزا  دنارذگ  دنکفا  خزود  رب  **** نم درس  هآ  رگا  هک  نانچ  ما  هدرسفا 

باهتلا هب  یمیسن  هتسجخ  زا  دیآ  یم  **** بیغ لد ز  شوپ  سخ  رگخا  هک  مشوخ  اما 

باذع خزود  زا  موش  یم  صالخ  یئوگ  **** فطل ضایر  زا  مونش  یم  تشهب  يوب 

بانط دص  هدنکفا  ششک  کی  هب  مندرگ  رد  **** مرح يوهآ  شگس  تسه  هک  یهگرد  زا 

بای هرهب  هدس  نآ  هدجس  فرش ز  رهب  **** موش ناس  هچ  ددرت  ياپ  تسین  وچ  نکیل 

بانج نآ  رب  یئاس  هیصان  راودیشروخ  **** منک نوچ  تسادنامن  وچ  ناوت  ما  هرذ  کی 

باکز نارگ  لمحتم  نانع  کبس  قوش  **** دوش یمن  سپ  نیزا  هک  ابص  يا  زیخرب 

باتش زا  تمزع  دنک  عادو  ار  ماراک  **** نانچ شلماح  ندش  وت  زا  اعد و  نم  زا 

باتفآ �هرذ  دوش  رحب  �هرطق  هک  یئاج  **** ناود ناود  ندناسر  وت  زا  انث و  نم  زا 
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باطتسم باون  تمرح  میرح  ینعی  **** راگزور سیقلب  یلاع  بانج  ینعی 

باجتحا میرم  �هبجاح  هرهز  يارهز  **** ناهج �هسمش  نیمز  نامز و  �هدازهش 

سیقلب **** يدب رگ  هک  ناخ  يرپ  سنا  يرپ و  هاش 
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باستکا يدرک  وزا  یهاشداپ 

باطخ نیا  هب  ار  يدحا  تکراشم  زع  **** دادن وا  زج  نارود  هک  دهع  ءاسنلاریخ 

باستحا تمصع  وا  تمصع  استحا  زا  **** دنا هنامز  تابن  هک  نامز  �هموصعم 

بایث نماد  عرو  کلم ز  �هدید  رب  **** دنشک یمن  شفافع  صخش  ناشک  جدوه 

باوث ندرک  مقر  ناگتشرف ز  تسد  **** شتدابع زا  تکرحلا  میاد  هدیدرگ 

بارتوب ارهز و  هرجح  تارهاط  اب  **** مادم درخ  تراهط  دهز و  هب  شدجنس  یم 

باختنا یبوخ  نیا  هب  تانیاک  يدرف ز  **** درکن اضق  ناوسن  یهاشداپ  رهب  زا 

باجح زا  تسا  تسشن  هدرپ  هس  سپ  ردناک  **** تسوا مان  دیشروخ  كزینک  کلف  رهم 

بانتجا مدرم  رظن  زا  دراد  هک  سب  زا  **** تسرد شخر  رد  هگن  هدرکن  سک  مرش  زو 

باجتحا دیشروخ  هم  نآ  رب  یمرحمان  **** دنکف رظن  دناوتن  ات  زین  باوخ  رد 

باوخ عنم  ساسحا  هناخراک  رامعم  **** روکذ هدید  زا  دنک  رگا  بجع  دوبن 

باتع رد  ضارعا  دنک  شتمصع  هک  مسرت  **** دنک رظن  رگ  دوخ  تروص  سکع  هب  مه  دوخ 

بآ مه ز  هنیئآ  زا  مه  اضق  درب  نوریب  **** وا دهع  هب  يریذپ  سکع  هک  دهد  نامرف 

باب چیه  هب  یمیسن  هدربن  یسک  يوب  **** وا يارس  تفع  هب  هک  نامز  میرم  نآ 

باقن رد  زین  کلم  دوخ ز  لامج  دراد  **** مرش لامک  زک  نادم  عیدب  شتمصع  زا 

باتش دص  هب  کیالم  �هدید  لحک  رهب  زا  **** دنرب یم  هک  وا  مرح  هبورکاخ  رگ 

بانگشم كاخ  زا  دمد  دبا  نماد  ات  **** نآ زا  يا  هرذ  دتف  باحس  نماد  رد 

باهش زا  لیم  دشک  هام  مشچ  هب  نودرگ  **** دهن اپ  باتهم  بش  رگا  رصق  ماب  رب 

باحس عقرب  خر  دنکف ز  یمن  زگره  **** شرگید نازینک  وچ  رگا  رهم  دوب  یم 

باسح رد  هک  رصیق  رسفا  هوکش  درآ  **** وا زینک  یندا  رجعم  رف  بنج  رد 
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باقع يوس  تراقح  هب  رظن  وا  دهع  رد  **** ار هوعص  ثینات  هعنص  رورغ  زا  تسه 

بابح �هدرپ  دردن  رگد  دابص  تسدگ  **** شتیامح میسن  بآ  رب  درذگب  رگ 

هدنکف شتآ  رب  دوع  وچمه  دیهان 
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باستحا نوناق  وچ  هدرک  زاس  شیوقت  **** گنچ

باکترا هدرک  وا  يراد  باکر  نودرگ  **** بوکر لیام  وا  تکوش  صخش  هتشگ  نوچ 

باقرلا کلام  وا  رگشل  ناشک  ندرگ  **** سؤرلا بحاص  وا  رکسع  نارگشلرس 

باضخ ودع  نوخ  هب  کلم  سورع  تسد  **** شتلود بیز  یپ  رفظ ز  دنک  مدره 

بابذ فص  رصرص  هک ز  نانچ  دروخ  مه  رب  **** مصخ هاپس  وا  هپس  �هلمح  داب  زا 

باذع رد  روم  دوبن  وا  ياپ  ریز  رد  **** شدرآ یحور  کبس  ماقم  رد  قلخ  نوچ 

باود زا  شبنج  وا  تباهم  درب  نوریب  **** نیمز رب  ياپ  رگا  تبیه  هب  دهن  اما 

بم تنطلس  نیمک  مالغ  شتمدخ  رد  **** رادم تکلمم  نیمک  يادگ  شهگرد  رب 

بم عجرم و  ار  همه  تهگرد  كاخ  يو  **** مارم دصقم و  ار  همه  ترد  �هدجس  يا 

بارس زا  هدنزاون  �هنشت  وت  تمکح  يو  **** ماخر زا  هدنیاشگ  �همشچ  وت  تردق  يا 

باوص هر  لیلد  ماهم  رد  وت  رکف  **** حالص رد  دیلک  روما  رد  وت  يار 

باتک دص  هب  ربارب  وت  زا  ثیدح  ره  يا  **** شیوخ مهم  رد  ماوت  ثیدح  کی  جاتحم 

بابش خیش و  شوگ  شک  هراوشوگ  هدیدرگ  **** نخس رهوگ  زا  نم  عبط  هک  دش  لاس  یس 

بابل نآ  بل  متبقنم  تعن و  دیحت و  **** نم مظن  تسمالک  بابل  ینعم  زا 

باذم رهوگ  زا  هدش  نارگ  نم  دهع  رد  **** مامت اه  هنیس  فدص  فدص  �هنیس  نوچ 

بایماک باون  لد  هنازخ  الا  **** تسا رپ  نم  مظن  رد  ناهج ز  رساترس 

بارطضا رد  مطیحم  وچر  رد  همه  نیا  اب  **** مالغ يرتشم  کلم  نیا  نامز  رد  نم 

بارخ نامناخ  نم  هقاف  مهراو ز  ات  **** ناسر وا  نویامه  عبط  عیب  هب  رد  کی 

بابک مدش  ثداوح  باتفآ  بات  زک  **** تمحرم ربا  يا  یمحرت  نم  ناج  رب 

باتم رب  يور  وزا  دارم  �هلبق  يا  **** مشتحم هدروآ  وت  هب  ور  تانیاک  زا 
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باختنا داد  شرظن  تقد  تسا  هداد  **** ینزخم ياهرد  وت ز  شیاتس  ردناک 

ناکمال جوا  رب  **** بیجم زا  هک  یئاعد  دیسر  اعد  تقو 
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باجم دوش  انعمس  هب 

باوج بل  تباجا  هب  دروآ  شبنج  رد  **** نالئاس حاحلاو  عرضت  اعد  رد  ات 

باجتسم داب  بل  هب  هدرکن  رذگ  لد  زا  **** رذگ یلد  رد  دنک  هک  اعد  وت  رهب 

باوخ دهم  زا  رس  کلم  تخب  درگ  رب  ناهگان  هرامش 6 : هدیصق 

باتفآ دمآرب  مه  رب  ناهج  دزیم  ات  مشچ  **** باوخ دهم  زا  رس  کلم  تخب  درگ  رب  ناهگان 

باحس دریگ  ورف  رگ  ار  رب  رحب و  برغ و  قرش و  **** شخبرون دشاب  هک  تلود  قرشم  باتفآ 

باکر ار  وا  دوش  ات  یلاله  لکش  دوخ  رهب  **** رهم صرق  دهاوخ  هک  تعفر  علطم  باتفآ 

بآ درب  رسارس  ار  متاح  ناسحا  رتفد  **** وا نارود  رد  هک  ناطلس  یلو  لد  می  یلاو 

بانج نودرگ  شکندرگ  ملع  اضیب  رورس  **** مرک بحاص  فک  ایرد  مشح  اراد  رواد 

بایسارفا متسر و  نانکفاروگ  رد  هزرل  **** شرگشل نانکفادرگ  مس  تخس  دنمس  رب 

باهش ریت  وا  نامرف  یب  خرچ  نامک  زا  **** دهج یم  را  میب  ناهنپ ز  شو  بامیس  دوش  یم 

باقع زا  راهنز  کناب و  دزیخ  هوعص  باقع و  زا  **** ریلد ار  ناتسد  ریز  رگ  دنک  ناتسدربز  رب 

بابذ شنوع  تیآ  دوخ  رپ  رب  دسیون  رگ  **** نوکس یب  ار  نیمز  يوگ  دنک  شزاورپ  داب 

باعل ریجنز  هب  ار  یهام  واگ  شکرتش  نوچ  **** دشک الاب  تیوقت  رگ  دنک  ار  یتوبکنع 

باختنا راب  دص  تفای  شنیرفآ  ياه  �هخسن  **** وا تاذ  دش  یم  مایا  �هخسن  ار  نارظان 

باقن رد  دنامب  مدکی  را  شلدع  باتفآ  **** ملظ شافخ  زا  ملاع  نشور  زور  رد  دوش  رپ 

بابک شمصخ  لد  تسبارش و  شهاوخدب  نوخ  **** ناردناک سب  نیا  شیناطلس  مزب  زایتما 

بارخ ملاع  دوش  رگ  دوخ  هناخ  ردنا  دشاب  **** هوک وچمه  اج  رب  هدرشفا  اپ  هک  شنیکمت  جنگ 

باهتلا رد  نیمز  رب  دیآ  رگ  شرهق  شتآ  **** نایب اغرم  تبحص  ار  کلم  دتفا  قافتا 

باقر کلام  ار  کلم  ناندرگ  تکوش  يو ز  **** سوئر بحاص  ار  رهد  نارورس  تعفر  يا ز 
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زا ار  وت  نوچ  يراکماک  **** تسا یشناد  یب  ناهج  کی  ندرمش  مک  وم  رس  کی 
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بایماک ناورسخ 

بابح نوچ  فک  رد  داب  نوگنرس و  دنیلاخ و  **** وت شاپ  رد  فک  زا  ایرد  تفه  ياه  هساک 

باتش نابیرگ  زا  نوریب  هدرک  رس  تششخب  **** ربص ناماد  رد  تسا  هدیچیپ  ياپ  تماقتنا 

بارطضا بامیس  عبط  زا  نورب  ندرب  ناوت  رگ  **** فوخ نداد ز  ناوت  نیکست  ار  وت  مصخ  رطاخ 

بانط یب  ياه  همیخ  زا  رپ  تسین  ایرد  يور  **** يا هن  هک  ارآ  نمشد  هاگ  همیخ  تابث  زا 

باش خیش  زا  هورگ  دص  بحاص  هدرک  مگ  گس  نوچ  **** دندش نادرگرس  هدلب  نیز  یتفاترب  نانع  ات 

بالگ لگ  ياج  هب  نوریب  ینبلگ  ره  زا  دمآ  و  **** وج هب  دمآ  زاب  هتفر  بآ  هک  ار  دزیا  تنم 

بان ياه  یم  ار  روگنا  درک  روگنا  ار  هروغ  **** ربص دندیدرگ و  هتخپ  ینعی  ماخ  ياهراک 

باجتسم کی  کی  دنتشگ  لحم  تصرف  نوچ  تفای  **** لحو رد  تباجا  ياپ  دب  هک  ار  اهاعد  ناو 

باسح رد  یئاج  هب  یناهنپ  فطل  ره  ارت  يو  **** ورگ رد  یکلم  هب  ینامیپ  تسار  ره  ار  وت  يا 

بات هب  ملاع  رس  هب  شیب  نیز  یملاع  باتفآ  **** ملظ ناراب  زا  رتدح  زا  شیب  هتشگ  ملاع  تخر 

باتع ناشون  رهز  ماک  هب  یفطل  تبرش  **** زیرب یئاحیسم  زاجعا  هب  يدرگ  رمس  ات 

باکترا بیر  یب  هدرک  يراذگ  قح  زک  یتوعد  **** لزی مل  اداب  هک  تلود  نیا  ساپ  رد  مشتحم 

باوخ مشچ و  جازم  زا  نوریب  هدرب  یئانشآ  **** شیرادیب بش  هک  دیآ  یمن  يو  زج  یسک  زا 

باب چیه  رد  تیراد  روشک  هن  مک  ناهاش  يا ز  **** برطضم لد  بلقنم  ددرگ  کلم  ار  ناهش  ات 

بالقنا زا  يروشک  بارطضا  زا  ترطاخ  **** نئمطم اداب  روص  رف  رک و  لحم  ات 

باصن هب  مناسرب  ات  تا  هیعدا  ارورس  هرامش 7 : هدیصق 

بآ رب  تسیدیدج  شقن  مسفن  ره  اعد  زا  **** باصن هب  مناسرب  ات  تا  هیعدا  ارورس 

باکر هب  اپ  نیمز  يور  زا  دسر  یم  ار  وت  ات  **** دریگ یم  کلف  يور  ما  هیعدا  هپس 

يوب دونش  یم  مسفن  زا  کلف  هک  **** مرگ هیعدا  زا  وت  رهب  ملد  تسنانچنآ 
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بابک

باوخ زا  مشیوخ  �هدید  رب  دنویپ  هک  نم  **** دنویپ یئاعد  هب  تیوم  وس  ره  منک  یم 

باسح تسا و  رامش  نوزفاک ز  هیعدا  ردق  نآ  **** تسا هدش  تراصح  برح و  �هیعاد  يا  هدرک 

بابش نیع  رد  وت  رهب  زا  هبت  ار  دوخ  مشچ  **** درک يرادیب  هب  هک  ینیشن  هشوگ  زا  هک  زا 

باعل بعل  زا  دنت  دوخ  رب  هک  تسیتوبکنع  **** دزاس نهآ  �هعلق  رگا  تمصخ  دوخ  رهب 

بارغ تخب  هیس  هاوخدب  وت و  يزابهاش  **** نمچ هفرط  نیرد  هک  نویامه  ریط  نیزگ  يا 

بابذ بوشآ  هپس  اجیه  فص  رد  دوش  هک  **** سب دیاب و  یم  وت  لابهش  شبنج  زا  يداب 

باقع لاگنچ  یغابص  هب  هوعص  زا  یجوف  **** دنا هدمآ  مور  نشلگ  زا  هک  ياشگب  لاب 

باوص هب  لمات  بوص  زا  یهر  ینعی  تسه  **** تسدروآ رید  هک  تساهنابز  درو  لثم  نیا 

باتش هچ  ینات  هچ  رخات  هچ  مدقت  هچ  **** فوقوم یتقو  یماگنه و  هب  تسه  نوچ  راک 

باتع نیع  زا  ینک  یهاگن  هک  یهاپس  رد  **** لوزعم دوخ  لمع  زا  دنوش  ریشمش  ریت و 

بات دنزوسب ز  كالفا  رب  مارجا  هنرو  **** يزورفا مغ  شتآ  زا  رگم  هرذ  هرذ 

بابح وچمه  ورف  هدروآ  هک  تسا  بیرقنع  **** ودع هاگ  رخ  همیخ و  تبضغ  رحب  جوم 

بارخ برح  زا  رتشیپ  ناخ  نمشد  �هناخ  **** زاس رگشل و  كزی  نک  دوخ  توعد  مشتحم 

بای تنیز  تشگ  وچ  دش  رگد  ناهج  ناهج  هرامش 8 : هدیصق 

باکر لاله  رتخا  دنلب  راوسهش  ز  **** بای تنیز  تشگ  وچ  دش  رگد  ناهج  ناهج 

بانج عیفر  دنسم  کلف  رایرهش  ز  **** تفرگ جاور  نوچ  تشگ  رگد  نامز  نامز 

باصن هب  ناتسناهج  ناز  دسر  هک  دش  بیصن  **** ناهج مهم  نوچ  تخیر  قسن  حرط  رهپس 

بآ ایرد  هب  دهد  یم  وا  تمه  ربا  هک  **** لدایرد کیب  بارحم  �هلصوح  گرزب 

باحس کلف ز  دشک  رس  رد  همهاو  رپس ز  **** مزر رد  دوش  ملع  شعیت  وچ  هک  يزرابم 

یناشاک مشتحم  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 824زکرم  هحفص 434 

http://www.ghaemiyeh.com


بامیس تعیبط  متسر  تبرت  هتفرگ  **** شیمتسر تیص  بوشآ  هک ز  ینتمهت 

وا تباهم  دنک  **** درگن نامسآ  ردنا  باتع  يور  رگا ز 
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باتهم ار  باتفآ 

بارس بارت  دوش  لدبم  رضخ  بآ  هب  **** نیمز هب  دنک  رظن  تیانع  نیع  رگ ز  و 

بادآ ناورسخ  ناهاش و  همه  وا  باد  ز  **** دنزومآ هکنآ  هب  شتوکس  نسح  هدیسر 

باقلا یماسا و  شتاذ  هب  دنیهابم  **** مایا یلایل و  شدهع  هب  دنرخافم 

باقر ناکلام  میلست  ندرگ  دنهن  **** دزارفا یباقر  کلام  يوعد  هب  رس  وچ 

باتملاع باتفآ  لد  هب  وا  لامج  **** دشاب را  دشابن  یمعا  هتفهن ز  ناهج 

باجح باقن  رد  تسا  ناهن  هچرگا  زونه  **** ناهج هتفرگ  ورف  وا  تنطلس  غورف 

بابلا حتف  زونه  وا  تنطلس  هدرکن  **** حتف رد  دص  هنامز  شمزع  خر  رب  هدوشگ 

باتشب شیپ  رد  هداتفا  تنطلس  هچ  رگا  **** وا فرصت  دهن  یم  هر  هب  ماگ  زان  هب 

بارحم کی  شیپ  هدجس  ناهج  ود  قیالخ  **** دننک رهد  نکر  راچ  رد  هک  هدنامن  یسب 

بابسا �هیهت  زج  دنک  راکچ  ردق  **** یئاضاقت اضق  دشاب  هک  روما  نآ  رد 

باحس هب  دهد  رگا  بآ  وا  تمه  طیحم  **** ناراب دوش  رز  میس و  نیمز  هب  نامسآ  ز 

باب همه  زا  دنرب  یم  شرد  نالیاس  هک  **** میس رز و  نآ  تسا  نماد  لغب و  هدنرد 

باترپ ار  باتفآ  رز  گنن  دنک ز  **** ندیچ رزب  دور  وا  رد  هب  رگا  کلف 

باون تمدخ  هب  ار  یهر  تسیا  هضیرع  **** يریصقت رذع  ره  هب  اتلزنم  رهپس 

بای تنیز  موجن  زا  رهپس  وچ  نیمز  نیا  دش  **** شبنج کبس  بکوم  ندمآ  زک  یمد 

باوخ هب  دوب  هتفخ  تخب  زا  مشبنج  ياپ  هک  **** تکرح نارگ  تردق  یب  هداتف  نم 

بانج هتسجخ  نآ  رب  ار  مهر  دوب  هتسب  هک  **** دوب یگنل  رذع  زین  مرگد  تلع  هب 

باوص قیرط  زا  جراخ  درخ  دزن  دوبن  **** تردب ندمآ  رامیب  هتسخ و  هچ  رگا 

باذع رازه  بجوم  منت  وزج  وزج  ز  **** شبنج رد  دوب  رازآ  تیاغ  یلو ز 
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بات ردنا  مدوب  هدنزوس  بت  شتآ  زو  **** بت ردنا  مدوب  هدنبات  فت  تفآ  زک 

ضرم وچ  ار  هناهب  **** ورف هتسکش  یکدنا  بت  �هلعش  هک  نونک 
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باوج مکح  هب  ما  هداد 

باقع وت  زا  فارتعا و  هانگ  هب  مشتحم  ز  **** یلهاک زاب  رذع  بقع  زا  رگ  دوش 

بابش حبص  نخس ز  دناسر  بیش  ماش  هب  **** رمع تدم  باسح  ردنا  درخ  ات  هشیمه 

باسح زور  هب  ات  وت  رمع  تدم  باسح  **** دنکنرب بیش  بیج  زا  رس  دهع  لوط  ز 

باتفآ رد  رب  ار  وت  هدوس  هرهچ  هک  سب  زا  هرامش 9 : هدیصق 

باتفآ رز  رب  ار  وت  ناتسآ  هتفرگب  **** باتفآ رد  رب  ار  وت  هدوس  هرهچ  هک  سب  زا 

باتفآ رد  زا  هاگ  دیآ و  نزور  یهاگ ز  **** ناقشاع همیسارس  وچ  تندید  رهب  زا 

باتفآ رپ  رد  دنزن  ششتآ  گشر  زک  **** زور هن  دنز  رپ  بش  هرپ  بش  وت  رس  درگ 

باتفآ رگید  دنکن  ردب  رس  هناخ  زا  **** رهم هچ  خر  اب  نورب  هناخ  یهن ز  اپ  رگ 

باتفآ رثوک  هت  گیر  هچ  رگا  ددرگ  **** شیوخ يور  دیوشن ز  وت  تلاجخ  درگ 

باتفآ رت  دیآ  رد  هب  دود  را  شتآ  رد  **** وت لاعفنا  قرع  ندرشف  سب  زا 

باتفآ رگیزرب  هدوب و  هام  رامعم  **** وت نسح  غاب  تیبرت  لحم  یئوگ 

باتفآ رب  رد  ار  وت  ضرف  هب  رگا  دریگ  **** دوش ناد  هنیئآ  رد  هتفهن  هنیئآ 

باتفآ رکش  یب  نت  رد  زغم  تخادگب  **** تکرحت نیریش  دق  هولج  فصو  زا 

باتفآ رجنخ  رس  هب  دنک  نورب  شمشچ  **** دنک رظن  تنایخ  هب  تخر  رد  هام  رگ 

باتفآ رس  رب  دهن  زاین و  دص  هب  دسوب  **** هرب رگا  دتفا  وت  شخر  ياپ  یلعن ز 

باتفآ رتسکاخ  رس  رب  تسشن  رخآ  **** زورف ناج  عمش  يا  وت  زوس  هناخ  کشر  زا 

باتفآ رمضم  شملق  رس  �هدود  رد  **** تسا هدوب  وت  ریمض  صخش  راگن  تروص 

باتفآ رغال  دوب  لاله  نوچ  هتسویپ  **** نآ زک  رو  هرهب  تا  هلباقم  زا  رگ  دوبن 

باتفآ رد  دنام  هک  هدیچن  لگ  لثم  **** دنامن تخر  مرش  گنر ز  باتفآ  رد 
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باتفآ رصرص  زا  دراب و  هام  ربا و  زا  **** ضیف نورب ز  یئارک  داب  ربا و  زور  رد 

وت نسح  باتک  رهب 
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باتفآ رطسم  دوخ  �هعشا  زا  ددنب  یم  **** کلف �هحفص  رب 

باتفآ رگنل  ار  وت  لامج  قرو  دش ز  **** دیچ زارف  بیشن و  طاسب  نوچ  بیترت 

باتفآ رتشوخ  نابز  هب  تدیآ  قوذ  رگ  **** ور دادم  تاملظ  رد  کین  هماخ  يا 

باتفآ رتفد  رس  زارط  نامسآ  رب  **** دنک یم  هک  يدینش  تفگ و  حرش  راگنب 

باتفآ رظنم  نیرب  هولج  تشاد  هک  یتقو  **** تفگ لاؤس و  یتسرپ  باتفآ  درک  يد 

باتفآ رهوج  نیا  رذگهر  هچ  زا  دراد  سپ  **** تسین بایماک  را  یگناگی  رهوگ  زا 

باتفآ ربمغیپ  هگرد  شرف  بوراج  **** تسه هک  رذگهر  نیزا  متفگ  باوج و  مداد 

باتفآ رواب  نم  دماشوخ  رگا  يدرک  **** رهم هن  يدناوخ  شاوت  نسح  نیگن  رهم 

باتفآ رب  دبرچب  دنرب  نامسآ  رب  **** يا هزیر  تشگنا  وت  نسح  رونت  زا  رگ 

باتفآ رفولین  لگ  نوچ  هدومن  یئور  **** نارظان هب  تنسح  هچناپط  زک  تسادرف 

باتفآ رب  مجنا  دوب  شا  هفوکش  یلخن  **** شیوخ تسد  هب  یناشنب  رگا  يا  هضور  رد 

باتفآ رثکا  نآ  مجنا  نامسآ و  تشگ  **** نیمز ترگنالوج  نسوت  لعن  شقن  زا 

باتفآ ردژا  نهد  زا  علاط  دیدرگ  **** شرس رب  هک  تمان  هب  نسح  داهن  یجنگ 

باتفآ روخ  رد  دوب  شیرتهم  هک  نآ  اب  **** يوگ وچمه  داتفا  وت  ناجلوص  ياپ  رد 

باتفآ رمحا  درک  همه  ار  درز  ياهلگ  **** تفات هک  نمچ  ره  رب  وت  يور  داب  ماگنه 

باتفآ رجعم  شرس  هب  دنک  نانز  نوچمه  **** دهن رگا  رس  زا  تیمالغ  رسفا  هم 

باتفآ ردشش  زا  دش  نورب  يا  هرهم  نوچ  **** تخیرگ هم  وت  رد  تهج و  شش  دس  تسکشب 

باتفآ رهوگ  رز  �هتشر  هب  دشک  مئاد  **** موجن زا  وت  ناگس  ياه  هدالق  رهب 

باتفآ رسفا  یب  رس  اب  تسا  هدجس  رد  **** ترد رب  هک  قدصت  هب  شهد  دوخ  نیلعن 

باتفآ رتسب  کی  وت ز  اب  باوخ  دزیخ ز  **** ضرف هب  رگا  رکیپ  ود  لکش  هنامز  دنیب 
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باتفآ رتسکاخ  وت و  یشتآ  تاهیه  **** تشگ هچ  رگا  تاواسم  فرح  هب  نامز  رخآ 

باستحا دنزن ز  قفش  زک  تسین  بش 
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باتفآ رگاینخ  هرهز  گنچ  هب  شتآ  **** وا

باتفآ رگ  دباتب  مرگ  هاگرشح  رب  **** ترذعم گشا  وا  تما  ياپ  هب  دزیر 

باتفآ رغاس  فک  هب  هداهن  سوه  زا  لاح  **** عمط دنک  ات  وزا  رثوک  بارش  ادرف 

باتفآ ره  تحاصف  رهپس  هد  تنیز  **** فیدر شوخ  رعش  نیرد  هچرگا  تسه  نسح  زا 

باتفآ رویز  مک  یفاوق  زا  رهوج  یب  **** دوش یکدنا  دابم  هک  نخس  منک  هتوک 

باتفآ رونا  هیصان  شاپ  كاخ  رب  **** تسا هدوس  هک  تلاسر  هاگراب  ناطلس 

باتفآ ربنم  نیرب  تسوا  تعن  رهب  زک  **** لبس يداه  لک  هلیسو  لسر  هاش 

باتفآ رکاچ  کی  هم و  شرد  رب  هدنب  کی  **** تسه هک  نآ  یئاحطب  دمحم  مرح  ترثی 

باتفآ رت  نیئاپ  همه  زا  دسیون  ار  دوخ  **** دنهد يوب  یمالغ  طخ  هچ  نایئالاب 

باتفآ ردام  ردپ و  شدشاب  هک  یهام  **** یلو دوب  هم  یکی  شناگداز  هدنب  زا 

باتفآ رذآ  رد  هتخیر  هردب  هردب  رز  **** دنک ات  هدامآ  يو  قارب  مس  لعن 

باتفآ رب  فرشم  هبترم  ولع  زا  دوب  **** يونعم عاضوا  رد  هک  ناز  دوب  هیاس  یب 

باتفآ رمجم  کلم  لاب  زورف  رمجم  **** تسوا يایربک  هگراب  رطع  رهب  زا 

باتفآ رگخا  کی  هم و  ناردنا  رگخا  کی  **** خرچ تسیرتسکاخ  لت  شخبطم  بنج  رد 

باتفآ رتخا  تفه  هدیزگ  رب  دیدرگ  **** شیوخ يارب  زا  دیزگ  شیگدنب  لغش  ات 

باتفآ رورس  نآ  هگرد  قاط  لیدنق  **** دوش را  دنیب  مهن  نامسآ  رب  ار  دوخ 

باتفآ رواخ  ردب  ات  هنیدم  كاخ  **** درب یم  برغ  هرز  فرش  یپ  بش  ره 

باتفآ رگید  هلعشم  يارب  دراد  **** ترخافم تسد  هب  هن  ناشفرز  بوراج 

باتفآ رتسگایض  برغ  هب  ات  قرش  زا  **** تسا هدرک  ماو  وا  خر  زا  رون  هرذ  کی 

باتفآ رگشل  بقع  هدایپ  دشاب  **** دنک یشکرگشل  وچ  راوس  رتش  هاش 
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باتفآ رفغم  رس  هب  داهن  یمن  زگره  **** درمش یمن  شهاپس  کلس  رگا ز  ار  دوخ 

باتفآ روشک  نآ  رد  شورف  هبش  دشاب  **** وا لامج  دش  ورف  هعمل  هک  يروشک  رد 

هدروآ **** رون افص و  نیا  تهر  شخب  رون  كاخ  زا 
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باتفآ رگیدکی  هب  هرذ  هرذ 

باتفآ رورپ  نید  وت  دنا و  بکاوک  ناشیا  **** ار دوجو  رهپس  هک  لسرلادیس  ای 

باتفآ رضحم  دص  هغلابم  زا  هتشونب  **** تیگدنب يوعد  هب  هک  ممالا  کلام  ای 

باتفآ رد  لسوت  تسد  هب  هتخیواک  **** وت هانپ  ردنا  مشتحم  تسا  هرذ  نآ 

باتفآ ربهر  دوبن  شرگ  دوش  مگ  هر  **** ار هرذ  هک  نکفا  رس  هب  شتیاده  لظ 

باتفآ رغصا  هگ  ربکا و  دیامن  یهاگ  **** تترتع بنج  رد  بکاوک و  فص  رد  ات 

فرح ت

تسنابیرگ رد  كاچ  مفرط  دص  لگ ز  وچ  هرامش 10 : هدیصق 

تسنآ لگ  نیا  نم  مدرد  نشلگ  لاهن  **** تسنابیرگ رد  كاچ  مفرط  دص  لگ ز  وچ 

تسا ناهنپ  غاد  بانوخ  خرس ز  �هلال  وچ  **** منهریپ هک  ما  هچنغ  نآ  لد  هتسکش  نم 

تسناغفا رازه  دص  ارم  بیلدنع  وچ  **** نازک تفکش  نم  رهب  ناهج  غاب  یلگ ز 

تسنادنچ رازه  نارود  شدرگ  ارم ز  **** نارود سک  رازه  نیدنچ  هب  هداد  هک  یمغ 

تسا ناماد  هب  نم  تسد  شدبا  ات  کیلو  **** الب تسد  هب  نم  نابیرگ  داد  هنامز 

تسا نافوط  هچ  نیا  هک  سفنتم  کی  تفگن  **** قرغ �هثداح  زیخ  جوم  زا  مدش  نوخ  رحب  هب 

تسا نایرگ  مشچ  هچ  نیا  هآ  هک  تفگن  یسک  **** ناهج مشچ  تسیرگ  نوخ  نم  �هیرگ  هآ و  ز 

تسا ناشیرپ  مرطاخ  ناتب  فلز  هچ  وزک  **** راکف هراب  یعدم  رس  داب  �هناش  وچ 

تسا ناسآ  نتسکش  مدرم  لد  �هشیش  هک  **** تشادنپ یم  دوب  لهج  یم  تسم  هک  سب  ز 

تسا نامیلس  وا  مروم  يددم  یب  نم ز  هک  **** نامگ تشاد  لامیاپارم و  تخاس  هنیک  ز 

تسا ناخ  يدمحم  مظعا  لداع  ریما  **** نم بحاص  هک  ربخ  اجنیزا  تشادن  یلو 

تسا نابعث  رازه  شغیت  مقرا  دیص  هک  **** فاصم ثیل  راکش و  مغیض  تفاخم و  دسا 
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تسا ناویک  نیبج  رب  شیگدنب  غاد  هک  **** طاشن �هرهز  غیت و  خیرم  تهاجو و  رمق 

تسا ناکرا  راچ  تشپ  ههج و  شش  هانپ  **** جنپس يارس  يرد  شش  نیرد  هک  يا  هناگی 

تسا ناریو  ملظ  جوجای  �هناخ  هشیمه  **** شتلدعم نیتم  دس  هک ز  يردنکس 

یهز
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تسا نایاپ  هن  دح  هن  تیاهن  هن  ادتبا  هن  **** ار وت  يایربک  هک  یئاج  هب  هدیسر 

تسا ناوارف  نیرب  رهپس  وچ  اهبابح  **** نآ رد  هک  نارک  یب  تسیرحب  وت  دوج  طیحم 

تسا نامع  رازه  دص  نآ  رد  هک  یمزلق  هچ  **** هرطق ره  تسیمزلق  تمرک  هجل  ز 

تسا ناویا  بورکاخ  بدا  نیتسآ  هب  **** وت �هناتسآ  رب  ناویک  یباتفآ و  وت 

تسا ناحجر  باتفآ  رب  هبترم  رازه  **** ار وت  ياپ  كاخ  تارذ  هبترم  نیع  ز 

تسا نارکی  لعن  مخز  زا  يا  هزات  ناشن  **** ون هم  نامسآ  نار  رب  وت  زاتکرت  ز 

تسا ناکیپ  رازه  دص  وا  رب  هراتس  زا  هک  **** تست رب  هرز  كوان  فده  کلف  نت 

تسا نارود  تسد  تیاکش ز  هنوگ  رازه  **** ارم هچرگا  ار  ورس  اتلزنم  رهپس 

تسا ناج  رب  راگزور  زا  متنم  رازه  **** تتمزالم تلود  یلدشوخ  هب  یلو 

تسا ناسحا  رازه  دص  زا  هب  هقیقحلا  یف  هک  **** عناق موش  یم  وت  فطل  هیطع ز  کی  هب 

تسا ناطلس  عمس  راوازس  هک  منک  ادا  **** فرح هس  ود  کی  شیوخ  لاوحا  هک ز  هد  هزاجا 

تسا ناهرب  لیلد و  دص  وا  نتشک  يارب  **** ارم زیت و  تسا  یشتآ  نم  شکرس  يودع 

تسا ناتسد  رازه  معبط  لبلب  هشیمه  **** رارک ردیح  حدم  نمچ  رد  هک  منم 

تسا نارین  شازس  خزود  �همیه  ناسب  **** نم توادع  شلد  رد  دوب  هک  یلد  هیس 

تسا ناتسلگ  نم  عبط  زا  تبقنم  غاب  هک  **** یسفن شوخ  بیلدنع  نابز  حیصف  منم 

تسا نامیا  جاور  وا  نتخاس  كاله  **** دهاوخ ادخ  زا  نم  كاله  هک  یقفانم 

تسا ناشیا  مصخ  هتشگ  نم  نمشد  هک  نیا  هب  **** میعدم یلع و  لآ  یئادف  منم 

تسا ناهانگ  �هرافک  هک  تسین  هانگ  **** وا نتشک  تسبجاو  نم  لد  تیاعر 

تسا ناید  راگدرک  نم  يوعد  هاوگ  **** لآ ردیح و  حدم  تسزور  بش و  نم  راعش 

تسنایبت حرش  هب  تجاح  هچ  تسا  رهاظ  وچ  **** رمع لوا  نم ز  لاعفادب  مصخ  لاعف 
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یلو **** تسین یلاخ  لهج  گنز  زا  شردکم  لد 
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تسا نایرع  لامک  سابل  شنت ز 

تسا ناطلس  رهق  هاش و  بضغ  زا  لفاغ  هک  **** شنید تراغ  هدرک  نانچ  لام  رورغ 

تسا ناشاک  کلم  ياغمت  ضباق  هک  نونک  **** يا هچروق  تسرف  شدیلپ  حور  ضبق  هب 

تسا ناسکی  هایس  كاخ  هب  هزور  ود  نیرد  **** ناکانمغ هآ  ناکاپ و  هجوت  زا  هک 

تسا ناتسد  رازه  دص  لیح  نیتسآ  رد  **** شسفن ره  هک  هدم  تیاکح  لاجم  وا  هب 

تسا ناملس  ریهظ و  رعش  ربارب  رد  هن  **** ریقف مظن  هچرگا  اریما  اراوگرزب 

تسا ناشخر  لعل  تسیدامج  �هریت  هک  رجح  **** ناک لد  رد  راگزور  تیبرت  هب  یلو 

تسا ناوید  هاگ  هلجح  رد  هدمآ  هولج  هب  **** ریما هاش و  رکف  ناشیا ز  ترکف  سورع 

تسا ناصقن  هچ  نیرد  رز  ارم  دوجو  سم  **** يزاس تیبرت  ریسکا  هب  زین  وت  رگا 

تسا ناسنا  هن  دنک  يرود  وت  ناگس  زا  رگ  **** ناسنا تشگ  وت  گس  لیفط  هب  مشتحم  هچ 

تسا ناتف  رهد  زیگنا و  هثداح  هنامز  **** زاب هدبعش  خرچ  ياضاقت  ات ز  هشیمه 

تسا نادزی  لظ  هک  اداب  وت  تاذ  هانپ  **** هاش تیامح  �هیاس  ناهن  تاثداح  ز 

تسا ناویا  هن  نیا  تحت  رد  هک  رهد  يارس  هرامش 11 : هدیصق 

تسا ناریو  هچرگا  تسه  وا  رد  جنگ  رازه  **** تسا ناویا  هن  نیا  تحت  رد  هک  رهد  يارس 

تسا ناهنپ  راکشآ و  وا  رد  عنص  رازه  **** تسا یلگ  تشم  قلخ  مشچ  رد  هک  كاخ  طیسب 

تسا نازرا  هچ  نآ  ره  ناج  دص  تسا ز  رت  نارگ  **** نآ رد  تساهب  مک  سانجا  هک  رهد  طاسب 

تسا ناماس  هب  ناشریس  زا  بش  زور و  راک  هک  **** دیشروخ هم و  ناهج  غارچ  دنرهوج  ود 

تسا ناشفا  وترپ  برغ  رب  هعشعش  زور  هب  **** تسکلف قرشم و  بات  ناهج  عمش  هک  یکی 

تسا ناشیا  لغش  تسناش  �هیام  هچ  نآ  هک  **** کلف نیمز و  ناشیاریذپ  دنرهظم  ود 

تسا ناشخر  باتفآ  هم و  راد  ریرس  **** شود هب  هدیشک  کلف  تخت  هیاپ  هک  نیمز 
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یئادف شوگ  هب  هقلح  مالغ  **** شوگ هب  لاله  زا  هدرک  رز  �هقلح  هک  کلف 

یناشاک مشتحم  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 824زکرم  هحفص 449 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا ناخ 

تسا ناکما  تاهج و  زا  نورب  شیایربک  هک  **** لالج ناهج  یلق  دشرم  هبکوک  رهپس 

تسا ناش  يدنلب  زا  ناشن  نوک  ود  رد  هک  **** ناشن هاشداپ  ناخ  نیشن  تخت  ویدخ 

تسنابناهج وا  تسناهج و  هاش  ناهج ز  **** تسا رادهپس  وا  تسناهج و  هلمج  هپس ز 

تسا نابرد  رازه  اراد  مج و  يرسک و  وچ  **** اروک منز  ناس  هچ  یناخ  هب  شانث  رد 

تسا ناکرا  تاهج و  سابل  هب  اهفاکش  **** تسوا زیح  گنت  فرظ  ناهج  هک  وا  مظعا  ز 

تسا نازیم  سوق و  تشپ  نیمه  ژوگ  تشپ  هک  **** وا �هنامز  رد  هتشگ  ناوج  هنامز  نانچ 

تسا نارپ  ریت  تاقالم  دعتسم  هک  **** وا نمشد  كاله  يارب  سوق  یلو ز 

تسا نایادگ  رب  فقو  وا  نیازخ  رد  هک  **** دوقن ناوزاب  هب  نازیم  رکیپ  یلو ز 

تسا ناویک  �هفرغ  تفه  نیرب  تسد  تفه  هب  **** كاخ دناشفیم  شادعا  رس  رب  هک  یسک 

تسا نامیپ  تسرد  تلود  هک  دهع  هتسکش  **** شابیم وگ  هنیک  هب  تلود  فلاخم  وا  هب 

تسا نابایب  دص  کیر  ددع  زا  هدایز  **** وا شزیر  رز ز  هوک  ددع  ادگ  کی  هب 

تسا ناسحا  لایخ  ردنا  مه  مشخ  تقو  هک  **** شیمدرم هدیسر  یئاج  هب  قلخ  نسح  ز 

تسا نامهم  يالص  شناوخ  رس  رب  هک  یهگ  **** هدناوخان دنود  یم  ناخ  ورسخ و  رازه 

تسا نامع  هتفرگ  نیبوچ  �هساک  تسد  هب  **** کشخ بل  اب  هک  یسک  شلاون  ربا  شیپ  هب 

تسا ناریا  يارس  ناریو  ترامع  رد  هک  **** تسارآ ناهج  کی  هک  ناروت  هب  هدیسر  ربخ 

تسا ناوعا  نوع  راصنا و  ترصن  يرب ز  **** يریگناهج رد  شیلاع  تمه  ولع 

تسا نآ  کی  دق  هب  شلیمج  یعس  هب  رظن  **** ناهج رارق  رد  هلاس  دص  ششوک  سابل 

تسا نایرع  مینغ  مشچ  هب  فالغ  رد  هک  **** يدح ات  تسوا  ماصمص  ره  وج  روهظ 

تسا نابعث  رازه  دص  رگج  �هدنرد  **** تروم ره  هک  هپس  نامیلس  ویدخ  ایا 
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دنلب **** تروش ره  هک  رثا  مطالت  طیحم  ای  و 
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تسا نافوط  رازه  دص  زارت  جوم 

تسا ناگوچ  وت  فک  رد  نیچ  وت  نیبج  رب  هک  **** دنیب رگا  نیمز  يوگ  هلزلز  هب  دتف 

تسا نار  سگم  ار  وت  ناوخ  رس  کلم  رپ  **** تساسرف نیمز  ار  وت  رصق  رد  کلف  رس 

تسا نار  کی  ریشم  تنار  شبنج  هک  یهگ  **** تسامیپ ناهج  نیمز  وناز  هب  هیوپ  داب  ز 

تسا ناراب  ياه  هرطق  زا  رتشیب  هچرگا  **** وت نیازخ  رد  تسین  رد  وت  دوج  ردق  هب 

تسا ناصقن  ار ز  وت  لامک  هک  يدعابت  **** قبس هدرب  لوط  هب  یهانتمان  دعب  ز 

تسا ناماد  هدیرد  سابل و  دیدج  لگ  وچ  **** رز ترثک  ادگ ز  میاد  وت  ناتسآ  رب 

تسا نابیرگ  رد  كاچ  لد  هب  غاد  �هلال  وچ  **** ازفا نونج  �هصغ  نیزا  زین  دوسح 

تسا ناهاوخ  هزاجا  مسر  هک  سوبتسد  هب  **** دهاوخ تفلاخم  لتق  تصخر  ریت  وچ 

تسا ناکیپ  هاگ  هسوب  وا  �هضبق  هک  نامک  **** شیوخ دق  دنک  ات  ود  عضاوت  باوج  یب 

تسا نادیم  راوس  ناراوس  هاش  یکی ز  **** اما راوسهش  ملاع ز  �هصرع  تسا  رپ 

تسا نایامن  شو  دیشروخ  هک  تسیکی  یلو  **** دنلب هتشگ  عولط  نویامه  مجن  رازه 

تسا ناویح  بآ  يو  مان  هک  تسیکی  نیمه  **** تسیبآ ناور  نیمز  ره  دسج  رد  هچرگا 

تسا ناجنگ  باتفآ  نسح  �هلعش  هب  یکی  **** یلو تسیفسوی  رصم  ره  هدرک  زیزع 

تسا ناتسد  نیتسآ  رد  هک  تسیکی  یلو  **** یسب هدیرفآ  تسدربز  تسد  تسدش 

تسا نامیلس  دنسم  یلو  داب  نشود  هب  **** ریرس قلخ  شود  هب  نانیشن  تخت  دنهن 

تسا ناشیا  هاشداپ  یط  متاح  کیلو  **** یسب میرک  نامز  یط  هب  هتشگ  دیدپ 

تسا نازورف  ناوریشون  �هراتس  یلو  **** تسین مک  اه  هراتس  تلادع  نامسآ  رب 

تسا ناسکی  راوهاش  ردب  اجک  یلو  **** ادیپ دوش  یم  زورفا  فدص  رد  یسب 

تسا ناسین  ربا  تساهفدص  شخب  هیاد  هک  **** یکی کیل  تسه  زیر  رطم  ربا  رازه 
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تسا نارود  هاشداپ  وا  �هیاس  ریز  هب  **** داتف هک  ادگ  ره  هک  ناغرم  �همه  زا  تسامه 

قیالخ عون  عون  ز 
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تسا ناسنا  تسادخ  قلخ  فرشا  هک  یکی  **** یلو تسا  رپ  ناهج 

تسا نادرم  هاش  هک  ربیخ  علاق  تسیکی  **** اما ربخ  رد  تسه  اشگ  هعلق  رازه 

تسا نآرق  تسوا  رب  تحاصف  متخ  هک  یکی  **** حیصف ياه  �هخسن  تسا  نوزف  هچرگا  رصح  ز 

تسا نارمع  یلع  شناکم  شرع  مان  هک  **** ریبکریما نآ  هب  اریما  رادم  ناهج 

تسا ناج  نیمه  نآ  رد  نازرا  بساک  سنج  هک  **** تسیرازاب هنابئاغ  ماوت  لایخ  اب  هک 

تسا نامیا  ددشم  نامیا  بحاص  رازه  **** ینامیپ تسرد  نیع  وت ز  اب  هچ  رگا 

تسا نامیا  نید و  ناج و  لد و  شوه و  لقع و  هب  **** تیادوس نیهر  تیودف  زک  تسیکی 

تسا ناوارف  نابز  نیریش  رعاش و  فیرظ و  **** یناوخ انث  یپ  زا  تهپس  رد  هچرگو 

تسا ناتسرکش  برغ  ردب  ات  قرش  ز  **** شلمع رکشین  مالقا  هک ز  نآ  تسا  یکی 

تسا ناشاک  ناور ز  شکلک  ین  شبنجب  **** هلاگنب کلم  هب  رکش  �هلفاق  رازه 

تسا ناتهب  ضحم  شاهیبقل  مشتحم  هک  **** تسا یسالفا  شیلصاح  مک  تیاغ  یلو ز 

تسا ناوید  تفه  دنوادخ  مظن  کلم  هب  **** وا هتسب و  تسورب  يزور  رد  تهج  شش  ز 

تسا ناک  ندعم و  رحب و  دص  لصاح  دیون  **** شوگ رد  نونک  شاوت  حدم  تلود  هب  یلو 

تسا نادرگ  خرچ  ریثات  بای ز  لاوز  **** زورف رهد  باتفآ  کلف  ات  هشیمه 

تسا ناسآ  شتسد  هب  يزورف  رهد  راک  هک  **** لاوز داب  رود  وت  لالج  باتفآ  ز 

فرح ج

جالع دومرف  وت  هبار  سک  همه  درد  هک  نآ  هرامش 12 : هدیصق 

جاتحم تجالع  هب  ار  ام  همه  زا  شیپ  تخاس  **** جالع دومرف  وت  هبار  سک  همه  درد  هک  نآ 

جارات تمکح  هب  درک  نم  تحص  �هناخ  **** وت هب  دراد  افش  جنگ  رد  حاتفم  هک  نآ 

جالع زاجعا  هب  دیواج  تحص  مدهد  **** یسفن احیسم  وت  لثم  هک  دوب  نیا  تمکح 
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جازم حیحصت  رس  رب  ضرم  صیخشت  رهب  **** دیآ قافش  اب  هک  یبیبط  تسین  مرس  رب 

مضبن هب  تسد  دهن  رگ  **** بیبط ياضعا  رب  هزرل  دتف  هک  یجازم  هچ 
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جازمتسا یپ  ز 

جاجز هب  نخالف  گنس  دنک  هچ  نآ  دنک  یم  **** تخب يوربا  هرگ  زا  درد  �هدقع  ملد  اب 

جاوم مدرد  مزلق  سفن  مین  دوش  رگ  **** دتفا بادرگ  هب  بابحا  تقاط  قروز 

جارخا نت  سفق  زا  ارم  حور  ریاط  **** بیهن هنوگ  دص  هب  درد  نیا  سفن  ره  دنک  یم 

جامآ ار  ملا  زیت  تا  هدزمغ  لد  يا  هک  **** مونش یم  درخ  ریپ  زا  هک  هدنز  نیا  هب  نم 

جالعتسا ادگ  هاش و  وا  �هناخافش  زا  **** دننک هک  تجالع  تسا  یمیکح  فطل  �هخسن 

جارس تسار  لودو  نید  شقسن  لیهس  هک  **** کیب مساق  للم  کلم و  �هیصان  �هرغ 

جاور جات  زا  تنطلس  رس  یهاش ز  قرف  **** دنلب هدرک  فصن  تسد  هب  هک  يزارفرس 

جارخ مور  هش  دناتس ز  دنه  ورسخ  **** رگا دیاش  شتحلصم  رثا  زک  یحلصم 

جات تنیز  شتیوقت  رد  ار  هشداپ  **** دوب هک  وا  يرتخا  دنلب  هب  وک  يرورس 

جاب مه  ناناتس  جاب  شرد  هب  لزنت  زا  **** دنرب هک  وا  ینکفا  فیرح  هب  یفیرح  وک 

جاسن دزاس  هک  تسا  لاحم  خرچ  سلطا  **** ریغ هن ز  بترم  تشگ  وزا  یئاراد  رتچ 

جارسا درک  وزا  هک  نآ  دیدن  رقف  خر  هک  **** وا تمه  خر  �هدنزورف  تسیجارس  هچ 

جارعم رب  ادخ  لضف  زا  یبن  ياپ  وچمه  **** شرع رب  تلیضف  تمکح ز  �هیاپ  ار  وت  يا 

جاهنم دص  افش  نوناق  هب  تاراشا  زا  **** نایب تامالع  بابسا و  جهنم  یب  هدرک 

جاح زا  دیص  دوبن  زوجم  هچرگ  مرح  رد  **** دننک دیص  اقب  غرم  ترد  فوط  رد  قلخ 

جاوفا ناغرم  �هردان  زا  مرح  درگ  هب  نوچ  **** دندرگ قدارس  درگ  تکلم  جوف  جوف 

جاجح دشابن  جاح  زا  طقف  مسا  هب  هک  **** مان هب  دنزاسن  ياج  هش  لد  رد  ناگ  همه 

جالح نامک  دیآ ز  رگراک  یک  ریت  **** مهس وت ز  هاج  دساح  را  دنک  هز  نیک  سوق 

جاموک ار  وا  �همیخ  رگا  دشاب  رز  صرق  **** رخآ ینان  هب  جاتحم  وت  مصخ  دوش  یم 
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طبر ار  وت  لابقا  زور 
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جارختسا رد  هطبار  دنکب  ار  بش  هک  نآ  **** بش هب  تسدادن 

جاوما تتوربج  طیحم  هدروآرب  ای  **** هتسویپ مهب  تسانیم  دبنگ  هن  حطس 

جازمتسا نخس  یناعم ز  زغم  ینک  یم  **** وت هک  قوذ  نیزا  دجنگ  یمن  تسوپ  رد  عبط 

جامیت زا  دننک  قرف  نتخ  يوهآ  دلج  **** رگا دشاب  بجع  هک  نایعا  رگد  فالخ  هب 

جارد زا  جرد  هن  دنسانش و  درد  زا  رد  هن  **** هرهم زا  رهم  هن  دنناد و  هچهام  زا  هم  هن 

جارس زا  جارس  حالم و  دنمهف ز  حلم  **** حابصم زا  حابص  توکشم و  دنبای ز  کشم 

جاد بش  لاثم  �هریت  نخس  بابرا  زور  **** دوب دنچ  لثم  قارشا  هب  دیشروخ  وچ  يا 

جاتحیام �هطساو  زا  دنک  یفاب  رعش  **** رعش رد  دفاکش  يوم  لثم  هب  شعبط  هک  نآ 

جاتحم یسلف  هب  هدنب  کمس  سلف  زا  شیب  **** دنه رد  بکوک  هتخوس  نم  ثوروم  رز 

جاز ددرگ  نم  يزور  دوش  وچ  دز  ربط  هک  **** ماک یخلت  �هطساو  ارم  تسا  یتخب  روش 

جاس همه  یهابت  مدوع ز  لدنص و  دوش  هک  **** تسا نم  رادقم  تفخ  ببس  علاط  فعض 

جاجف یط  دوب  لامآ  هب  هدنناسر  هک  **** رفس ضیف  زا  مشتحم  نانخس  بحاص  همه 

جاجل كرت  دنکن  ناهرب  تجح و  دص  هب  هک  **** جوجل سفن  یگراما  زا  سلفم  مشتحم 

جات دیآ  دنه  رورس  زا  رس  هب  شبیغ  هک ز  **** زور بش و  دصرتم  ناشاک  لگ  رد  اپ  هدنام 

جالفا يریپ  تلع  زا  دوب  شک  یسک  نوچ  **** ناهج ریس  رد  هدروآرب و  دیق  زا  دوخ  رب 

جاوزا ار  نخس  راکبا  همه  ادیپ  هتشگ  **** وت یئاناد  تخبناوج ي و  كاردا و  يا ز 

جاردا رد  دتفن  تداعس  هب  نوچ  يرذگ  **** نآ رب  هک  نآ  عمط  مراد  مراد و  ینخس 

جاتن بیغ  قتت  رد  دوب  مقع  نآ  زا  هک  **** میقع تسا  یسایق  هچ  نم  ندش  لهاتم 

جاود بیترت  هناوید و  نم  جاودزا  **** دوبن چیه  یسوهلاوب  یلصاح و  یب  ریغ 

جرب رتخا  نآ  نم  نیعلاهرق 
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جاهو يو  زا  دوش  مجارس  هک  دماین  مه  **** يوخا

جاضنا يروبص  بالج  تسین ز  لمتحم  **** وت تمکح  زک  حدام  نیا  جضنم  دوشن 

جالیه ناز  مدوش  دعاسم  لابقا  دیآ  **** نم علاط  دتورد  رگ  وت  فطل  بکوک 

جانافسا ضیرم  شآ  رد  وچ  راچان  دوب  **** کنخ یفاوق  مظن  نیا  لخاد  دش  هچرگ 

جالق کی  دشکن  تحاصف  يوزاب  هب  سک  **** نآ زا  هک  ینامک  هدرک  هز  وت  حدم  رد  عبط 

جامتت دیامن  هچ  رفعزم  بنج  رد  کیل  **** دنشک گنر  نیا  هب  هچرگ  نخس  نافاب  رعش 

جاموا دشاب  همه  رگ  در  هزم  زا  دنکن  **** دشچ قوذ  زا  دزپ  ملایخ  کی  درد  هچ  نآ 

جاجا تسحلم  وچ  تسحیلم  زین  رگا  هک  **** یلوا متخ  نخس  بانطا  تشگ ز  نوچ  روش 

جاع �هرهم  همه  هتخت  نیرب  بعل  زا  دنچ  **** بش ره  تقاث  مجنا  زا  ردق  اب  اضق  ات 

جالیل دشاب  همه  را  فیرح  هک  تلود  درن  **** يرب لابقا  هب  یشاب و  وت  هصرع  دراف 

فرح د

داب ناخ  ماک  هب  ناهج  تسه  ات  هرامش 13 : هدیصق 

داب نارماک  ناتس و  ماک  ناخ  **** داب ناخ  ماک  هب  ناهج  تسه  ات 

داب نامز  مظاعا  لیخ  رس  **** هناگی نآ  �هنامز  تسه  ات 

داب ناشن  هش  داب  �هبترم  رد  **** شنیشن هگراب  �هدنب  ره 

داب نامسآ  متفه  كرات  رب  **** شناتسآ شرف  هت  تشخ 

داب نایشآ  هن  نیا  زا  رتالاب  **** وا تلود  يامه  ياوام 

داب ناما  رد  هنامز  تافآ  ز  **** تسا هنامز  �هناگی  هک  شتاذ 

داب نادقرف  قرف  هن  رسفا  **** تسا شخب  جات  هشیمه  هک  شتسد 

داب نانعمه  تقو  همه  وا  اب  **** تسا نانعلا  قلطم  هک  لابقا 
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داب ناور  ناور  یب  وچ  هتسویپ  **** وا رکاسع  یپ  ترصن ز 

داب نامزالم  �هلسلس  رد  **** زور بش و  تمزالم  هب  شحتف 

داب نآ  يافق  زا  رگد  یحتف  **** ناخ زا  دیامن  خر  هک  حتف  ره 

داب ناهج  ناهج  يو  رگشل  رد  **** تمینغ وا  مینغ  لیخ  زا 

داب ناهگان  گرم  شک  تنم  **** جنر دشک  یم  رمع  هک ز  شمصخ 

داب ناهن  مشتحم  هب  شیفطل  **** تسوا مشتحم  هاش  وچ  زورما 

داب نامزلا  بحاص  تلوداب  **** نراقم شتلود  یقاب و  وا 

ههیدب مظن  نیا 
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داب ناد  هتکن  ناخ  هب  ضورعم  **** تسیئاعد نوچ 

داتف هجیتن  شوخ  مایا  ردام  هچ  رگا  هرامش 14 : هدیصق 

دازهب زا  دازن  هب  يرسپ  نامز  نیرد  **** داتف هجیتن  شوخ  مایا  ردام  هچ  رگا 

دای زا  تفر  هاوخداد  عزف  ار  هنامز  **** وا �هنامز  رد  هک  تموکح  رهپس  هم 

داب رب  شفک  دهد  یم  نازخ  گرب  وچ  مرد  **** مرک لحم  رد  هک  تواخس  راهب  لگ 

داصف دنز  رگا  شین  وا  تسد  هب  **** تخیر دهاوخ  لعل  توقای و  همه  نوخ  ياجب 

دادب عبط  میرک و  تسد  همان ز  حتف  ود  **** شوزاب رب  تسه  هک  اهلد  روشک  هتفرگ 

دانسا لخب  دننک  متاح  هب  هک  دوب  نانچ  **** لذب لالم ز  تبسن  مرک  طیحم  نآ  هب 

دایرف رد  تسوا  لدع  زا  هک  ملظ  ریغ  هب  **** دنارن هاوخداد  چیه  وا  �هوکش  هب  نابز 

داهرف �هشیت  تشگنا  نهد  رد  دنامب  **** دنکب ملظ  هوک  وچ  شلدع  نخان  شارخ 

دایز تسیورسخ  یناخز و  هک  یتراما  **** تسوا بصنم  هک  نآ  زا  گنت  ام  روشک  يور  هب 

داهن دارم  رغاس  شلما  فک  رب  وچ  **** رهد یقاس  تفاین  نتفرگ  زاب  لامج 

داشگ وچ  تهبا  لاب  وا  تعفر  يامه  **** غرم �هضیب  وچ  شرپ  ریز  هب  دومن  کلف 

دایص دوش  ینکفا  ماد  يزیر و  هناد  هب  **** ار تلود  ناریاط  وا  هک  تستجاح  هچ 

دادما رد  تخب  زیگنا و  ببس  نامسآ  هن  **** دنهاگ دنمک  نیرد  شدارم  دیص  رهب  هک 

داسف نوک و  ناهج  ردنا  يو  يار  حالص و  **** تسهاک دض  زادگ و  فلاخم  زوس و  ضیقن 

دادیب مدع  لزنم  رس  هب  تخر  دیشک  **** دوجو هب  رگ  داد  شیک  تفصن  نآ  دمآ  وچ 

داینب يوق  تلود  نیا  يرایتسد  هب  **** تشگ ناینب  فیعض  يدعت  ملظ و  يانب 

دالوپ لزا  زا  شوپ  هرز  هتشگ  جوم  ز  **** وا تبیه  زادگ  نهآ  كوان  مهس  ز 

داتفا نیمز  رب  هیاس  وزا  هک  ناکم  رهب  **** دومرف نامسآ  ناکس  يراک  هسوب  ز 

یناشاک مشتحم  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 824زکرم  هحفص 461 

http://www.ghaemiyeh.com


دادیب یترامالاراد  رد  سک  هدیدن  **** تسا دادیب  عوقو  ياج  هن  هک  شرد  زج  هب 

تسد دنهد  **** تیدض عفر  هب  هجوتم  دوش  رگا 
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دادضا رگیدکی  هب  تیعم 

داد هقیاضم  یب  دوب  یلع  صاخ  رهش  هک  **** میلع يادخ  شا  هدلب  نیا  دوخ  صاخ  فطل  ز 

دابآ نکاما  رد  یسک  جنگ  هدیدن  **** تسا هدش  نینچ  يا  هرومعم  یلاو  هک  وا  زج 

دارم شخر  راوس  شدنلب  تخب  درک  هک  **** دناتسب هک  نانچ  شدادن  تسد  هب  نانع 

داسک شیدساک  رازاب  هدش  وا  دهع  هب  **** تسین یجاور  شنم  مظن  وچ  هکره  عاتم 

دنک دایز  ادخ  ار  شیرواد  ساسا  **** شیروای زو  مک  هدلب  نیرد  تشگ  ملظ  وچ 

داش مرخ و  بایماک و  وا  خر  ندید  ز  **** نایوگ تینهت  هلمج  لد  دیع و  دیسر 

دادس رهپس  رین  نآ  یسوب  هدس  هب  **** يور هک  مشتحم  تسین  ناور  ياپ  وچ  ار  وت 

داب كرابم  یپ  نابنجب  هماخ  نابز  **** تسوزا وت  تزع  هک  یمظن  يرایتسد  هب 

دابع ماحدزا  زورما  شرد  رب  تسه  هک  **** ناشن مان و  هبعک  ات ز  دوب  هک  نآ  دیما 

داجما ترتع  العم و  يافطصم  هب  **** مانا فاطم  وا  يالعم  بانج  دوب 

داینب یب  خرچ  دادیب  تسا ز  یمغ  ارم  هرامش 15 : هدیصق 

دای زا  طاشن  رطاخ و  زا  مترشع  �هدرب  هک  **** داینب یب  خرچ  دادیب  تسا ز  یمغ  ارم 

داهن تسد  بیبط  دناوتن  نم  ضبن  هب  **** دتفا نورب  نورد  زا  رگ  هک  تسا  یبت  ارم 

دالوف لد  هدنزادگ  درس  هآ  هب  **** یبجعلاوب لامک  زا  تسه  هک  تسیلد  ارم 

دامر هتخادگ ز  رکیپ  رگخا  يور  هک  **** مغ یلیس  نانچ ز  نآ  دوبک  تسیخر  ارم 

دالج دنکفا  نت  زا  رگا  دزرلب  نیمز  **** رساترس هک  نانچ  نآ  نارگ  تسیرس  ارم 

داش مشاب  هچ  زا  داشمش  لگ و  ندید  ز  **** حورجم رس  هبرس  هنیس  فساو  غاد  ارم ز 

دادح مد  دنز  یم  نانج  میسن  زا  مد  **** وا دح  یب  زوس  هب  تبسن  هک  تسیمد  ارم 

دایص دوش  ار  هتسخ  نم  حور  غرم  هک  **** کلف �هرجم  زا  درآ  یمه  ملد  مادم 
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دابآ شیع  يانب  دراذگن  ملد  رد  هک  **** رهپس لاله  زا  دزاس  یمه  هشیت  هشیمه 

نطو زا  رو  **** دیعب تسین  دیعب  سب  يرفس  منک  رگا 
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داعبتسا ياج  تسه  مورن 

داهرف نوچ  هدرشف  اپ  الب  هوک  هب  منم  **** نونجم نوچ  هداهن  رس  نونج  تشد  هب  منم 

دادیب كوان  �هدروخ  ردق  تسش  منم ز  **** متس رهز  هدرک  شون  اضق  تسد  منم ز 

دادیب دوخ  تخب  تسد  زا  يا  هظحل  هدوبن  **** دود یب  دوخ  قزر  ناوخ  زا  يا  همقل  هدروخن 

دارم ضیقن  همه  مارم و  سکع  مامت  **** عقاو ما  هیضق  دص  اضق  ياضتقا  ز 

داوم عیمج  رد  عمجلا  هعنام  هیضق  **** رورس ام و  نایم  ابحا  قارتفا  ز 

دانع ریغ  هجیتن  درادن  لکش  چیه  هب  **** قلخ اب  نم  رهم  هک  نک  نیزا  ملاح  سایق 

دادضا تفلا  نیضیقن و  عامتجا  ز  **** تسرت هفرط  لاصتا  شیع  نم و  �هنایم 

داماد ار  هنامز  سورع  تسه  هک  اضق  **** يدنزرف هدیدن  نم  یعلاط  تسس  هب 

دارفا زا  يدرف  راکفا  نم  رای  هن  **** صاخشا زا  یصخش  مانمگ  نم  اب  مار  هن 

دایرف رحس  ات  دردرس  متشاد ز  هک  **** شود مدوب  هداتف  دوخ  یسک  یب  رکف  هب 

داد لها و  داد  هب  سک  دسر  دودو  زج  هک  **** دیما نامدود  هنهک  نیرد  وچ  متشادن 

دابع مروآ ز  دوبعم  زاین ز  خر  **** هراب کی  هک  متخیگنارب  مزع  دنمس 

دادمتسا هدومن  ان  نامز  يادتقم  ز  **** شیوخ دصقم  هب  یسر  لکشم  هک  دیسر  ادن 

داب شربارب  دهن  نیز  رگا  مکح  يور  ز  **** شدسر یم  هک  شنم  نامیلس  شخر  رهپس 

دابآ عرش  راید  نید و  روشک  تسوزک  **** لاعلادبع خیش  لالجا  دنسم  نیکم 

دایز رحب  رب و  قلخ  زا  هبترم  لضف و  هب  **** تسه هک  داهتجا  يایرد  هناگی  رد 

داشرا دعاوق  دناد  همه  زا  رتهب  هک  **** حیقنت تیاهن  رد  وا  عفان  سورد 

داق عنقم و  يار  زا  هرصبت  رون  هب  **** نایع فالخ  یب  ریدقت  ریارس  دنک 

داشر قیرط  رد  حاضیا  جهنم  رازه  **** وا لماک  تاذ  حابصم  �هعمل  دوب ز 
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داشگ تفاین  وا  حاتفم  هب  باب  مادک  **** قدصلا فشک  تسا و  قحلا  جهن  هب  وچ  شهجوت 

وا وچ  یحیصف  راگزور  هک  **** شنایبت نید ز  ثحب  نایب  ياهتنم  هب 
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دای درادن 

داسف تسین  حیحص  شحیصف  مالک  رد  هک  **** قیدصت ار  ملع  لها  وا  قطنم  فطل  هب 

دادم رحب  تفه  قاروا و  دوش  نامسآ  هن  **** لثم هب  را  شفصو  دنسیونن  دص  یکی ز 

داتسا ار  لوقع  لمکم  لقع  هب  یهز  **** دشرم ار  سوفن  سدقم  سفن  هب  یهز 

داحآ رب  فولا  زا  باسح  قیرط  رد  هک  **** تسا ردق  نآ  مدرم  داحآ  رب  وت  توافت 

دادش زا  راگدرورپ  يوعد  هک  نانچ  **** وت فلاخم  زا  تقیقح  يوعد  تساطخ 

داسک تسیرعاش  رازاب  هک  راید  نیرد  **** تمیق یب  تسه  هچرگ  منخس  رهاوج 

داد عیارش  رد  لدع  يرواد و  داد  هک  **** تسرد تسواب  نید  بابرا  دیاقع  نآ  زا 

داهشتسا شمکح  هب  ار  امکح  سفن  سفن  **** لالدتسا شلوق  ار ز  اهقف  نامز  نامز 

داریا تاکن  دنک  یناعم  نایب  رد  وچ  **** شرصتخم دیفم  مالک  عیدب  دوب 

دانسا وحن  چیه  هب  یئاطخ  وهس و  هدرکن  **** درخ دهع  هب  ات  دهم  زا  يو  لعف  لوق و  هب 

دابع یهن  رما و  هب  ناسحا  ردصم  تسه  هک  **** یضار ادخ  شلبقتسم  یضام و  لعف  ز 

دادعتسا لامک  يراد  هک  هصاخ  تساروت  **** لضف رهوج  ملع و  سنج  کلم  سنا و  عون  ز 

دادعتار وت  هزور  کی  تعاط  باوث  **** دننک هک  نآ  زا  دنزجاع  کلف  نابساحم 

داهز هقرخ  رهطا ز  هبترم  رازه  **** ناشک هداب  قلد  هدیدرگ  وت  يوش  تسش و  ز 

داوس هنامز  خر  زا  حبص  هک  هدوبر  نانچ  **** قلخ خر  زا  فالخ  لاخ  وت  يار  حالص 

داهج باوث  يرگید  جح  تلیضف  یکی  **** دنراد تنمشد  لتق  وت و  يوک  فاوط 

داروا لضفا  راکذا و  لمجا  تسه  هک  **** نابز درو  هشیمه  تلیمج  رکذ  تسارم 

داقنم ردق  عبات و  اضق  عبطم و  کلف  **** تساروت رما  هک  يرورس  کلف  هم  ایا 

داتفا رید  وت  رد  ناگس  سوب  ياپ  هب  **** ردق اضق و  شدرگ  زا  مشتحم  هچرگا 
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دازآ دوش  یمن  تمایق  مایق  ات  هک  **** تیگدنب قوط  هب  رس  نانچ  داهن  یلو 

تتحدم سوک  �هلغلغ  هب  یلو 
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دادما ینک  رگا  خرچ  رد  هلولو  شورخ و  **** منکف

داینب یب  تسس و  تسا  دهع  صقان  يانب  **** خرچ فوجا  يوگ  فرص  زا  هک  هچارس  نیرد 

داب فعاضم  شتوق  هش  تلود  لاثم  **** حیحص تسا و  ملاس  هک  تهاج  تمشح  يانب 

داد ناج  لگ  هب  تهکن و  لگ  هب  هک  يا  هدنهد  هرامش 16 : هدیصق 

داد نآ  شتمکح  دوب  ازس  هچ  نآ  سکره  هب  **** داد ناج  لگ  هب  تهکن و  لگ  هب  هک  يا  هدنهد 

داد ناد  تحلصم  يار  تحلصم و  يور  ز  **** تسپ �هیاپ  شرف  هب  یلاع  هیاپ  شرع  هب 

داد نادرگ  رهپس  تاکرح  وترپ  ز  **** رورض دوب  هک  ردق  نآ  درخ  لظ  رهد  هب 

داد نارود  يارس  نیرید  تهزن  يارب  **** ندز هرق  داب  هب  ندناکچ  هرطق  ربا  هب 

داد نافوط  هب  یکی  لحاس  هب  دناسر  یکی  **** رحب رد  ار  ساسا  يواستم  یتشک  ود 

داد نارجه  یکی ز  تراشب  لصو  یکی ز  **** قشع رد  ار  كولس  هباشتم  کلاس  ود 

داد نابعث  ماک  هب  جنگ و  رس  رب  دناسر  **** یئازفا ترسح  ار ز  بلط  هیاد  رازه 

داد ناناج  دیون  هگنآ  مغ  ناج ز  تخادگ  **** یئامرف ربص  ار ز  رگج  هتسخ  رازه 

داد ناسکی  تامم  تایح و  راو  لیدع  **** لدع زا  ار  رهش  ناطلس  هچوک و  يادگ 

داد ناطلس  هب  تنطلس  ادگ  هب  تنکسم  هک  **** یتحلصم دوب  زین  شا  همساقم  نیرد 

داد ناویح  فونص  تاقبط  نیرتمک  هب  **** نآ رد  هتفهن  یتمکح  دب  هک  هتسب  نابز 

داد ناسنا  هب  کلم  نج و  تشاد ز  غیرد  **** ضیف تمسق  تقو  هک  ینابز  هدرک  زیزع 

داد ناتسرکش  تاتابن  هب  ینشاچ  هک  **** یکمن نخس  زا  داد  نانهد  نیرکش  هب 

داد ناتسب  ورس  يانعر  دق  تلجخ  هک  **** میلعت یشبنج  درک  نادقورس  دق  هب 

داد نارپریت  سوقم ز  خرچ  مهس  هک  **** تسب تردق  یهز ز  سوقم  ناوربا  رب 

داد ناگژم  وچ  يرجنخ  هیس  يالب  نآ  هب  **** تخیگنا مشچ  وچ  یسگرن  هیس  نسح  غاب  ز 
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ناج دهد  لد  هویش  نآ  هب  تساوخ  هک  ره  هک  **** تخومآ زان  يا ز  هویش  هیس  ياهمشچ  هب 
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داد

داد ناوتن  حرش  هک  یناسل  یط  هوشع  هب  **** درک ناوتن  فصو  هک  ینوکس  داد  زان  هب 

داد ناگوچ  رتچ و  هاگ  رخ  دنسم و  رورس و  **** دوب ینارماک  بابسا  قیال  هک  ره  هب 

داد ناریو  جنگ  رقف و  رصتخم  میلگ  **** دوب یلازیال  جنگ  بلط  رد  هک  رهب 

داد نارود  طاسب  ردنا  يا  هصرع  طیسب  **** رگید یتروص  هب  نیطالس  یکی ز  ره  هب 

داد ناریم  ریمب  ناشیا  زا  دید  هدایز  **** ینعم تروص و  میلقا  یهاشداپ  وچ 

داد نادزی  شرع  هب  ات  ایض  دزی  كاخ  ز  **** وا تلود  باتفاک  نید  تلم و  ثایغ 

داد نامیا  جاور  نید و  قنور  داد  هک  **** یبرع دمحم  یماس  دلاو  یمس 

داد ناقاخ  ویدخ و  نارازه  ياج  هیاس  هب  **** شتنطلس رتچ  هک  نیطالس  ناگیادخ 

داد نامیلس  تردق  شتیوقت  روم  هب  **** تخومآ باتفآ  راک  شتیبرت  �هرذب 

داد ناکرا  راهچ  ماوق  هب  ددم  یسب  **** تسیدبا میاق  هک  شلالج  نکر  مایق 

داد ناهنپ  راکشآ و  شفک  هچ  نآ  لیاس  هب  **** رب هب  داد  رحب  هن  تشد و  هب  تخیر  ربا  هن 

داد ناوات  تفرگ  مدرم  گرم ز  هچره  هک  **** میرک تسیرگ  ناوت  ایحا  رهوج  شلد ز 

داد ناویک  هب  وا  ناویا  ینابساپ  هک  **** مد نآ  هام  رهم و  هب  تریغ  شتآ  دز  اضق 

داد ناویا  مراهچ  ناطلس  هب  هیاپ  تسخن  **** تمدخ بتارم  رد  وا  رد  رب  رهپس 

داد ناتفخ  هنوگ  تفه  کلف  تفه  اضق ز  **** وا هب  هنامز  سراف  شیرگشل  تشگ  وچ 

داد ناطلس  ناخ و  ناقاخ و  ورسخ و  هاش و  هب  **** شیوخ يدیرم  تعلخ  شرد  شوپ  سالپ 

داد نادکمن  وا  نالیش  روخارف  کلف  **** خرچ بکاوک  رپ  نحص  زا  يو  لامش  وت  هب 

داد نامهم  يالص  شیاخس  نابزیم  هک  **** اج نآ  رشح  ماحدزا  رازه  تفر  درگب 

داد ناوخ  هرفس و  وا ز  لگ  هزبس و  دهد ز  **** عیبر هاش  هک  یتنیز  ناهج  برغ  قرش و  هب 
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كاخ دمد ز  دجربز  هزبس  ياج  هب 
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داد ناسین  ربا  هب  وا  فک  صاوخ  ناوت  **** رگا

داد نادنچ  رازه  لیاس  لد  رد  تشذگ  **** لاؤس تقو  هچ  نآ  هک  ملسم  تسوا  رب  مرک 

داد نار  برط  لد  مرخ  هش  نآ  دناوت  **** روضح داد  تایح  لوط  هک ز  نآ  يارب 

داد نامرف  هتشذگ  نامز  تشگزاب  هب  **** دهاوخ اضق  یهتوک  دنک  هنامز  رگا 

داد ناصقن  روتف و  زا  يرب  داد  هچنآ  ره  **** سلفم معنم و  هب  ناسحا  هک ز  وا  ياخس 

داد نایم  هب  رز  میس و  نامرد  یب  تسد  هب  **** تخیر ناماد  هب  رد  لعل و  نامشتحم  بیج  هب 

داد ناسحا  داد  دروآرب و  تسد  دوج  هب  **** دوجو کلم  هب  مدع  تشد  داهن ز  اپ  وچ 

داد نالوج  دوج  شخر  وا  تمه  صخش  وچ  **** تریغ زا  متاح  روگ  رد  هلزلز  داتف 

داد نامع  رحب  یهاوگ ز  تشگ و  هدوشگ  **** ربارب وا  تسد  حیجرت  رپ  فدص  بل 

داد نادزی  هک  فرش  نآ  دزی  �هطخ  هب  وزا  **** فسوی زا  دشاب  هداد  رگم  رصم  کلم  هب 

داد ناهاش  هابج  زا  ردق  ینارگ  کلف  **** ار وت  ناتسآ  هک  یبانج  دنلب  ایا 

داد ناروت  هب  رثا  ناریا  زا  لدع  جاور  **** تدهع رد  هک  یئرسک  نآ  تلدعم  یئوت ز 

داد نابرد  رازه  کیالم  ار ز  وت  رگ  و  **** کلم کلام  هک  یهش  نآ  سدق  کلامم  رد  وت 

داد نادبا  طبر  حاورا  هب  هک  ینمیهم  **** درک وت  يالو  زا  يزیگنا  هطبار  تسخن 

داد نازیم  ياه  هفک  کلف  ياه  حطس  ز  **** فیفخ لیقث و  ملاع  ار  وت  جنس  هوکش 

داد ناقیا  لامک  زا  رارق  تانکمم  هب  **** ار بجاو  تاذ  نودام  هک  سانش  ادخ 

داد ناحجر  تانئاک  رب  وت  دهع  هب  ار  وت  **** دید قیاف  تانکمم  رب  وت  رود  هب  ار  وت 

داد نامرف  هب  نت  عوط  زا  تدیاب  كاخ  وچ  **** یبلط نوکس  ور  زیت  کلف  نیزا  رگا 

هب ات  نوکس  رارق و  وا  هب  **** ینز گناب  هدیمرآ  هرک  نیرب  رگ  و 
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داد ناوتن  رشح 

داد ناماس  هنامز  رد  رگا  دبای  سکع  هب  **** دنلب تسپ و  عضو  هک  دشاب  وت  ریظن  یسک 

داد ناویا  هن  نیا  ياج  نیمز  تفه  ریز  هب  **** یتیگ ندرک  ریز  ربز و  زا  دناوت 

داد نارود  درس  مرگ و  قسن  شدیاپ  هب  **** رگد عون  هب  رگ  هک  دشاب  وت  لیدع  یسک 

داد نادنچ  صاوخ  لفاس  یلاع و  هب  کلف  **** تسا رثا  ایمیک  هک  تبانج  برق  ضیف  ز 

داد ناهافص  همرس  رثا  اه  هدیدب  **** دزی لزانم  نیرتمک  رذگهر  كاخ  هک 

داد نازرا  داد  هک  ره  ناهج  ود  لصاح  هب  **** هرذ کی  وت  رد  ناگس  ياپ  كاخ  ز 

داد ناکما  لامتحا  ناوتن  ار  تامم  **** رهد ردنا  يراد  ساپ  رگا  وت  ار  تایح 

داد ناراب  ياه  هرطق  رطم  زا  شبآ  هک  **** ضیف وت  تسد  دناسر  مه  رگج  هنشت  مصخ  هب 

داد نابحس  رادتقا  شنخس  رب  فطل  ز  **** درف رداق  هک  مشتحم  اکلم  مشح  کلم 

داد ناسح  لامشوگ  نسح و  شلام  هک  **** ینوناق مظن  ماسقا  زاس ز  دومن 

داد نارسخ  �هجیتن  شیانث  تامدقم  **** رثکا نوگژاو  تخب  رثا  زا  هچرگا 

داد نایامن  بتار  شمرک  نزخم  ز  **** درف بتارم  زا  هک  دمآ  کحم  نآ  وت  لد 

داد ناشیا  کشر  هلاس  ره  تمعن  هب  یلو  **** کشر وت  ياخس  زا  درب  رگا  یعمج  لاح  هب 

داد نان  مه  تفرگ و  نان  مه  وت  تافتلا  ز  **** یئاریگ ضحم  وت  يادگ  بیع  دوب  وچ 

داد ناوارف  ناک  رحب و  تبهوم  ناوت ز  **** رهگ رد و  راگزور  فک  هب  ات  هشیمه 

داد ناک  زا  هدایز  رحب و  شیب ز  هیطع  **** ناهج قلخ  هب  فک  دناوت  رادتقا  ز 

دراد ناریح  وت  يور  هم  زاب  ار  خرچ  هرامش 17 : هدیصق 

دراد نادند  هب  تشگنا  هبنش  کی  هم  هک  **** دراد ناریح  وت  يور  هم  زاب  ار  خرچ 

دراد نآ  رثا  زا  باجح  يوناز  هب  رس  **** لاله یئوکن و  سوق  هزب  هدرک  تبجاح 
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ناشخر یم  زا  فک  هب  زیربل  ماج  **** رود یقاس  رگد  هک  ون  هم  تسین  قفش  رد 
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دراد

دراد ناناج  بغبغ  هریاد  تروص  **** مامت هک  سک  رظن  مهاوخن  دیع  همرب 

دراد نارود  یپ  زا  تسد  هب  هرقن  یتشک  **** لاله نادرگ ز  رطاش  رگد  تسا و  دیع  بش 

دراد نارود  فصآ  يرطاش  تمس  **** وا هک  رود  شدهد  بکاوک  میس  را  دزس 

دراد ناج  یب  نت  دراطع  خیرم و  وچمه  **** مصخ شفیس  ملق و  زک  ملق  فیس و  بحاص 

دراد نامیلس  زع  یتفص  فصآ  هک ز  **** کیب مساقلاوبا  کلم  �هریاد  زکرم 

دراد نایعا  �هدید  کمدرم  رب  رخف  **** شملق كون  �هطقن  فرش  نیع  زا  هک  نآ 

دراد نامع  مزلق و  تبهوم  رب  هنعط  **** شمرک کلک  �هحشر  اطع  طرف  زا  هک  نآ  و 

دراد نامرف  متاخ  يرواد و  �هماخ  **** تسد هب  هک  شتسد  هآ ز  نآ  زا  دراد  یعدم 

دراد نابایب  گیر  ددع  نآ  رد  هک  **** تسا زیخرهوگ  مزلق  نآ  يو  فاطلا  رحب 

دراد ناراب  �هرطق  زا  رتشیب  رهوگ  هک  **** تسا زیگنا  باحس  رحب  نآ  شتمه  �هلجد 

دراد ناماس  هب  وت  دوجو  ار ز  یملاع  **** لزا رامعم  هک  هبتر  اضق  ردق  ردق  يا 

دراد ناسحا  �هناورپ  وت  یناهج ز  هک  **** هناورپ کلم  مزب  کلف  عمش  نآ  یئوت 

دراد ناویح  �همشچرس  حشرت ز  هک  **** ناور تسیحور  وت  کلس  ورد  کلک  �هحشر 

دراد ناویا  هن  خاک  نیا  �هصرع  تعسو  **** شناویا کی  هک  تسیئانب  وت  ردق  رصق 

دراد ناویک  هم و  ناسب  راد  کتک  دص  **** شا هرگنک  ره  هک  تسیشرع  وت  ناویا  ماب 

دراد ناوید  دنیشنب و  وت  وچمه  یئلاو  **** نآ رد  هک  الاو  هگ  رخ  هن  هتسارآ  کلف 

دراد نادنچ  هطساو  نیزا  ضارعا  نمشد  **** نم تزع  �هطساو  يا  هدش  ات  افصآ 

دراد ناکما  دوش  یلان  وچ  هصغ  زا  رگ  و  **** لاحم تسین  ملق  وچ  مغ  زا  دوش  قش  رگا  هک 

دراد نابیرگ  هب  رس  شا  هژم  زا  کشا  لیس  **** ما هدز  لسوت  تسد  تمرک  لیذ  هب  ات 
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دراد ناگژم  رس  رب  يرگج  �هراپ  هراپ  **** دسح اما ز  نمب  درادن  برح  رگج 

درخ هک  ار  مشتحم 
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دراد نادنخس  حودمم  هک  تسنیا  ببس  **** یحادم رب  هتشاد 

دراد ناریو  لد  رد  ناهن  جنگ  ناهج  کی  **** نخس دقن  زا  هک  میس  رز و  دنب  رد  تسین 

دراد ناوید  شیارآ  یپ  زا  مامتها  **** تساه ناوید  فرش  تمان  هک  وت  حیدم  رد 

دراد نادرگ  دبنگ  نیا  شدرگ  زا  رذگ  **** لاله نیرز  یتشک  اوه  يایرد  هب  ات 

دراد نافوط  نما ز  هقرفت و  زا  ملاس  **** ارقف ياعد  ضیف  ار  وت  هاج  یتشک 

دزرل نانچ  نآ  فلز  شکزان  راذع  رب  مهآ  ز  هرامش 18 : هدیصق 

دزرل نازو  داب  زا  بآ  ردنا  لبنس  سکع  هک  **** دزرل نانچ  نآ  فلز  شکزان  راذع  رب  مهآ  ز 

دزرل نامسیر  هگره  هتشررس  زا  دتفا  زاب  نسر  **** يرآ وا  فلز  دزرلب  هگره  اپ  دتفا ز  ملد 

دزرل نانب  ردنا  کلک  تسد و  رد  قرو  ار  روصم  **** يزاس نایع  ضراع  دق و  رگ  نیچ  �هناختروص  هب 

دزرل نآ  رب  اهلگ  یکزان  زک  ینبلگ  ناس  هب  **** نازرل مدق  ات  رس  تنت  ددرگ  يوش  وچ  نامارخ 

دزرل ناوج  ریپ و  لد  تتسد  زا  هک  يراک  نکم  **** ونشب دوخ  ریپ  مالغ  دنپ  نم  ناج  یناوج 

دزرل نابز  تسد و  ارم  لگ  نآ  نماد  مریگ  وچ  **** لد درد  حرش  يارب  زک  منانچ  نآ  تشهد  ز 

دزرل نایب  زجعم  هماخ  منانب  ردنا  زجع  ز  **** یفرح رگا  شلعل  زجعم  نایب  رد  مسیون 

دزرل نایشآ  رب  مد  حبص  میسن  زک  یغرم  هچ  **** لکاک نآ  رد  نوزحم  لد  دزرل  نم  درس  هآ  ز 

دزرل نابساپ  بیهن  زک  يدزد  وچ  يدزد  وچ  نازرل  دوش  **** وا مشچ  رهز  زا  ملد  شلعل  لیام  مدرگ  وچ 

دزرل ناوراک  دص  لد  مریگ  ناهج  ناغفا  ز  **** دوخ نیشن  لمحم  هم  زا  رود  سرج  اب  ملان  وچ 

دزرل نایم  كزان  نآ  رحب  زا  دیب  گرب  نوچ  ملد  **** رجنخ نایم  رب  ددنب  وچ  نامولظم  نوخ  دصق  هب 

دزرل ناجلوص  نوچ  منت  اج  زا  دور  وگ  نوچ  ملد  **** وگرب ناجلوص  نوچ  نم  زاب  ناگوچ  كرت  دناسر 

درآ بات  هک 
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دزرل نامک  تشپ  شکوان  مهس  یپ ز  رد  یپ  هک  **** وربا نامک  نآ  ریت  شیپ  نم  زج  هب 

دزرل ناج  ياهگر  ارم  شناگژم  شین  بات  ز  **** تعاس ره  هک  وا  مشچ  تسکاب  یب  زیرنوخ و  نانچ 

دزرل ناهج  هاش  فک  ردنا  فاکشوم  حمر  هک  **** مدنآ رگم  ناگژم  نآ  مدرم  نوخ  دشیدنین ز 

دزرل ناوریشون  لد  شلدع  تقد  تقو  هک  **** ارآ کلم  کلم  نودیرف  رفاراد  ياراد  ناهج 

دزرل نایژ  ریش  لد  دهاک  نامد  لیپ  نت  **** وا مزر  میب  زک  ناخ  بسامهط  ناتس  یتیگ  هش 

دزرل نامسآ  تفه  نیمز  رب  اپ  دهن  رگ  تبیه  هب  **** یحور کبس  نآ  دوجو  اب  شتاذ  هک  يردق  نارگ 

دزرل نامز  رخآ  ات  هدیدرگ  لسگ  رگنل  نیمز  **** نکفا نیمز  رد  لزلزت  ددرگ  نوچ  هک  يریگناهج 

دزرل ناج  مسج و  ار  ناج  سنا و  دناتس  ناج  شغیت  وچ  **** دتفا ریط  شحو و  ردنا  تشحو  دیاشگ  رپ  شریت  وچ 

دزرل نامالا  لاتقلا و  گناب  نودرگ ز  لد  **** مزاه ودع  لیخ  شرگشل  بیهن  زا  ددرگ  وچ 

دزرل نآ  میب  زا  نایشآ  یبوط  ناغرم  رپ  **** شدازآ ورس  رب  دروخ  نوچ  نالوج  داب  هقاطا 

دزرل ناوغرا  خاش  دننام  شا  هلمح  داب  ز  **** وا ناکچ  نوخ  غیت  هچ  ادعا  خر  زا  گنر  دور 

دزرل نایب  ربب  رب  رد  لد  نایب  رد  دیآ  رگ  **** يدرم هشیب  رد  نایژ  ریش  نآ  ياهیربژه 

دزرل نازر  گرب  نازخ  داب  يزیت  زک  نانچ  **** نازرل دوش  ادعا  لد  وا  زیت  غیت  داب  ز 

دزرل نابز  کلک  دیآ و  دنب  رد  کلک  نابز  **** شرهم رتفد  لوصف  ریرحت  ریرقت و  هگ 

دزرل ناتسآ  رب  وا  نابرد  يوربا  نیچ  ز  **** شسوب نیتسآ  دصق  هب  دیآ  نیچ  روفغف  رگا 

دزرل نابش  زا  شیب  لد  شیم  رب  ار  گرگ  شدهع  هب  **** یشواچ هب  ددرگ  ناوراک  درگ  دزد  شرود  هب 

دزرل نابداب  لکش  هب  یتشک  رس  رب  ایرد  هب  **** وا راگزور  رد  نکش  یتشک  شکرس  گنهن 

ز
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دزرل نادقرف  نیتبعک  میاد  خرچ  ساط  هب  **** یشقن وا  يار  فالخ  دنیشنن  هک  نآ  میب 

دزرل ناوختسا  دنب  دنب  ار  ناهج  ناریبد  **** ندرک طق  هماخ  زا  راک  زاغآ  دنک  نوچ  شریبد 

دزرل نادواج  نودرگ  تفه  اب  نیمز  دوبن  رگا  **** وت ظفح  بابسا  هک  نیمز  يور  ورسخ  يا  الا 

دزرل ناکمال  ناکم و  نیکمت  رگنل  دبنجب  **** هگره تتلوص  زک  نیکم  ار  تکوش  تخت  نآ  يا  وت 

دزرل نانس  شمهس  زا  حمار  كامس  تسد  رد  هک  **** دیاش نامسآ  رحب  هب  تحمر  یهام  دتفا  رگ 

دزرل نانت  نیئور  رب  رد  لد  سرج  نوچ  تبیه  ز  **** ینار نوچ  گنر  نیرز  کنت  نیمیس  کنخ  نادیم  هب 

دزرل نانچ  نآ  زرل  بت  دریگ  نینچ  نیا  هک  ار  یسک  **** رخآ مد  ات  ار  ودع  دنازرل  وت  ضغب  بت 

دزرل نارگ  هوک  زا  رت  نیگنس  رگنل  اب  یلد  **** يداب لسگ  رگنل  زک  دنسپم  ادنسم  نامیلس 

دزرل نامز  ره  یهاش  وت  نوچ  نامز  رد  اصوصخ  **** یعبط نیشتآ  رقف و  رای و  ياوه  راثآ  زو 

دزرل ناهد  رد  شنابز  تلجخ  زا  مدرم  نایم  **** ار دوخ  مشتحم  دیوگ  هاگره  انف  رقف و  نیا  هب 

دزرل نامز  دادیب  یهاگ ز  ناج  نیک  زا  هگ  **** نازرل دوب  میاد  نتشیوخ  بیدا  زک  یلفط  وچ 

دزرل ناما  نما و  هراوهگ  رد  دنناباوخب  **** شیاسآ رهب  نالفط  وچمه  شلاحم  ضرف  زا  رو 

دزرل نالف  نتفگ  ناوب  یک  ات  اعد  رب  ار  نخس  **** لد يا  نک  متخ  یف  اوق  زا  رود  سپ  داتفا  فیدر 

دزرل ناک  نطب  زا  رود  تسا  هداتفاک  بامیس  نت  **** شبنج نارگ  دهم  نیرد  ات  تعیبط  کیرحت  ز 

دزرل ناس  بامیس  تتلوص  زا  زین  كاخ  ریزب  **** وت زا  كاخ  يور  رب  دپت  یم  نونکا  هک  نمشد  نت 

دشاب ناج  هاگتسد  ندب  ات  هرامش 19 : هدیصق 

دشاب ناگیادخ  تسد  تسد  **** دشاب ناج  هاگتسد  ندب  ات 

دشاب ناور  ناورسخ  رس  رب  **** اج همه  وا  مکح  هک  یهاشداپ 

دشاب نارد  ناردفص  نت  رب  **** تایح سابل  وزک  یبرح  ریش 

هاش
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دشاب ناخ  رازه  رجنس  وچمه  **** شهپس هک  ناخ  بسامهط 

دشاب ناکم  نیمز  رد  ار  هکره  **** وا روشک  نورب ز  دوبن  هک  نآ 

دشاب نامسآ  تحت  رد  هچره  **** ار وا  دوب  نیگن  ریز  هکناو 

دشاب نآ  رد  ردق  مامتها  **** مکح دسیون  اضق  عفر  هب  رگ 

دشاب نانچ  اضق  ياضتقا  **** نامرف دهد  ردق  لزع  هب  زو 

دشاب ناک  رحب و  زادرپ  هسیک  **** دزادرپ لذب  هب  نوچ  شتمه 

دشاب ناگیاش  جنگ  نزخم  **** دزاس رپ  هک  يا  هسیک  شمرک 

دشاب نادقرف  قرف  رب  هیاپ  **** ار وت  ردق  دصق  هک  یئاج  هب  يا 

دشاب نابدرن  �هیاپ  هن  خرچ  **** ار وت  ياس  شرع  ناویا  ماب 

دشاب ناگی  ار  دیواج  رمع  **** نییعت دنک  اهخرن  را  تدوج 

دشاب نانب  رد  هماخ  ار  وت  نوچ  **** تشگنا راهنیز  هب  درآرب  ناک 

دشاب نامض  شاوت  تسد  لد و  **** مایا ناک  رحب و  دریگ ز  هچره 

دشاب ناشفرهوگ  وت  فک  نوچ  **** دتفا بارطضا  ردنا  رحب  وچ  لد 

دشاب ناهج  نیردنا  رشن  رشح و  **** اقب لوط  وت  زا  دهاوخ  رگا  رهد 

دشاب ناور  نخس  دالب  رد  **** رز هچ  هک  رگد  یعلطم  دسر  یم 

دشاب ناج  لدع  مسج و  رگا  کلم  هرامش 20 : هدیصق 

دشاب ناگیادخ  لدع  کلم و  **** دشاب ناج  لدع  مسج و  رگا  کلم 

دشاب نارواخ  هاش  رسفا  **** شگنربش لعن  هک  يراوسهش 

دشاب نارس  رسفا  تنیز  **** شنیلعن درگ  هک  يزارفرس 

دشاب ناوراک  شواچ  دزد  **** وا تلادع  تمدص  زا  هک  نآ 
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دشاب نابش  گس  یغای  گرگ  **** وا تسایس  تبیه  زا  هکناو 

دشاب نانعلا  قلطم  اج  همه  **** تمکح قلباک  �هبتر  کلف  يا 

دشاب نار  ریز  هب  نار  کی  همه  **** نارود ار  وت  تلود  سراف 

دشاب نایم  رد  وت  غیت  هن  رگ  **** یللخ ار  هنتف  هس  دسرن 

دشاب ناوختسا  زغم  زا  همعط  **** ار وت  ریت  يامه  اجیه  زور 

دشاب نایع  دح  ود  زا  زیختسر  **** هاپس موجه  زا  هک  ینامز  رد 

دشاب ناخد  ار  هنتف  شتآ  **** تسار پچ  زا  هریت  درگ  اوه  رب 

دشاب ناهن  نامسآ  �هرهچ  **** فاصم رابغ  زا  هک  ینیمز  رد 

دشاب نامک  رکیپ  رد  هزرل  **** زادناریت نالی  تسد  هگ ز 

مگ غرم  **** حور ریاط  گندخ  مهس  هگ ز 
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دشاب نایشآ  هدرک 

دشاب ناهگان  گرم  نیمک  رد  **** دوب راکش  ناج  ریت  نامک  رد 

دشاب نانس  همشچ  یهام  **** نارپ كوان  ناکیپ  سکع 

دشاب ناهد  رد  زغم  ار  درم  **** زرگ دناشچ  ینشاچ  اجکره 

دشاب ناور  تبرش  زا  ریس  **** ریشمش دهد  یتبرش  ار  هکره 

دشاب نابز  رس  رب  ار  غیت  **** درذگ لجا  رطاخ  رد  هچره 

دشاب ناج  سنا و  مسج  رد  هشعر  **** ینابنج هب  سرف  نانع  وچ 

دشاب نامزلارخآ  �هنتف  **** یپ رد  ار  وت  هلمح  نیلوا 

دشاب ناما  رد  هن  تلاتق  زک  **** نامگ هب  دتف  مه  توملا  کلم 

دشاب نابهاگن  ار  دوخ  ناج  **** نارک هب  دشک  نایم  ناز  ار  شیوخ 

دشاب ناتسناج  تقو  نآ  تغیت  **** دنک حور  ضبق  هاگ  نآ  تحمر 

دشاب نادواج  رمع  ار  حتف  **** برح رد  نامز  کی  وت  باتش  مه 

دشاب ناج  رازه  دص  تلهم  **** گنج رد  سفن  کی  وت  گنرد  مه 

دشاب نامک  يوربا  هرگ  **** دیاشگب هک  يا  هدقع  نآ  تیار 

دشاب ناشن  اهدژا  ملع  **** دناشنب هک  يا  هلعش  نآ  تمهس 

دشاب ناسل  تدح  ببس  **** ماوت غیت  دیدح  فصو  هنرگ 

دشاب نایب  بلاق  رد  گنت  **** عیدب ياه  هتکن  هک  یناعم  نیا 

دشاب ناس  هچ  اور  امرف  هب  دوخ  **** نامرف ردق  اضق  ناسب  يا 

دشاب نارگ  فزخ  نازرا  ؤلؤل  **** دنکش رهوگ  قنور  رجح  هک 

دشاب نارفعز  خرن  ار  هاک  **** دوب ریبع  تمیق  ار  كاخ 
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دشاب ناینرپ  سابرک  مان  **** تفبرز دوب  ایروب  بقل 

دشاب ناتسوب  غاب و  رد  غاز  **** سوبحم دوب  سفق  ردنا  لبلب 

دشاب نآ  زا  رینتسم  يروناک  **** مزورفا ینعم  عمش  نانچ  نم 

دشاب نارتقا  وت  اب  شو  �هیاس  **** رونا سلجم  هب  ار  نارگید 

دشاب ناوغرا  رانلگ و  گشر  **** یک ات  نم  تسکش  زا  مصخ  يور 

دشاب نادران  هچ  نوخ  رد  هقرغ  **** دنچ ات  نم  ياه  هزیر  ناوختسا 

دشاب ناخد  ناخد  شتآ  شتاک  **** نارم مرگ  هوکش  شخر  مشتحم 

دشاب نابز  مدق  ات  رس  رگ ز  **** نوبز مصخ  هب  ار  وت  تبسن  هچ  دوخ 

دشاب نایکام  تدنزگ ز  هچ  **** نخس شرع  سورخ  نونکا  یئوت 

دشاب نامسیر  وچمه  نامسآ  هک  **** تسار دیآ  دنلب  عبط  هب  یک 

ار هک  ره  **** هللا مسب  مظن  ساملا  کنیا 
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دشاب ناحتما  لیم 

دشاب ناد  هتکن  هاش  رظن  **** تنخس سیارع  يوس  هب  رگ 

دشاب نانگمه  مشچ  �همرس  **** تهر كاخ  هک  تلزنم  نآ  یبای 

دشاب ناوتان  راز و  یلد  یب  **** لد يراز  یک ز  هب  ات  ارواد 

دشاب ناغف  مدمه  مد  همه  **** ین هچ  هصغ  یهت ز  بلاق  هدرک 

دشاب ناد  لالخ  نوچ  لد  گنت  **** دنچ یناوختسا  شدلج  رد  هدنام 

دشاب نایز  ترگ  نم  رب  هدهع  **** رظن مین  هب  رخب  شناج  کلم 

دشاب ناوج  هگ  ریپ و  هگ  غاب  **** راهب نازخ و  دش  دمآ  ات ز 

دشاب نازخ  یپ  زا  ناشن  یب  **** وت تلود  ضایر  ار  هاش 

دشاب نامگ  لطبم  نیقی  ات  **** لاوز نامگ  وت  هب  لطاب  داب 

دشاب ناشن  ناوج  ریپ و  ات ز  **** ریپ تیار  ناوج و  تخب  داب 

دشاب نارک  یب  کلم  تیتسه  **** ار یتسه  کلم  تسه  نارک  ات 

دشاب نامسآ  ریز  نیمز  ات  **** نیمز نامسآ و  تنامرف  ریز 

دشاب ناشکهک  كالفا  رب  ات  **** خرچ ددنب  وت  تمدخ  رمک 

دمآ راک  يور  هب  یبآ  رگد  ار  هنامز  هرامش 21 : هدیصق 

دمآ راگزور  نیطالس  يور  بآ  هک  **** دمآ راک  يور  هب  یبآ  رگد  ار  هنامز 

دمآ راکماک  نامیلس  تخت  ياپ  ز  **** ابس رهش  درگب  تراشب  مزع  هب  ابص 

دمآ راوسهش  هکی  نآ  هک  هوکش  نیا  هب  **** شیاجنگ هب  دهد  نت  ناهج  ود  رگا  بجع 

دمآ رابغ  زا  هدنار  نورب  مزع  دنمس  **** نورب هریت  ربا  دیآ ز  هک  باتفآ  وچ 

دمآ رارق  یب  ناریسا  شخب  رارق  **** هار هک ز  برطضم  ناج  يا  نک  زاس  شیع  وت 
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دمآ راظتنا  مشچ  یشک  ایتوت  هب  **** ابص هک  رظتنم  تخب  يا  نک  زاب  هدید  وت 

دمآ رایرهش  هک  تراشب  رهش  هب  ربب  **** دولآ دیون  یسر  یم  هرز  هک  ابص  يا  وت 

دمآ رادمان  نیقاوخ  ناگیادخ  **** دیسر راکماک  نیطالس  ویدخ  نیهم 

دمآ رادم  ار  خرچ  �هریاد  تفه  هک  **** ناخدمحم تهج  شش  هطباض  ماوق 

دمآ رامش  رد  رادناهج  ناورسخ  ز  **** ناش تلالج و  زا  هک  تلالج  ناهج  ناخ  هچ 

دمآ راختفا  جات  ار  هرساکا  رس  **** شگنربش لعن  هک  يراوس  هبتر  دنلب 

هفرش هک  يریما  هدس  رهپس 
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دمآ راصح  نوتسیب  نیا  هفرغ  زارف  **** شرصق

دمآ راوگرزب  تیاغ  هب  هک  وا  تاذ  ز  **** ناهج لاعفنا  دراد  دوخ  یفرظ  گنت  ز 

دمآ رایتخب  لابقا  یتخب و  کین  ز  **** رارقا درک  هک  ره  شیمالغ  هب  یکریز  ز 

دمآ راپس  ناج  هک  میوگن  راپس  ناهج  **** ار فلاخم  وا  ریگناهج  يار  شیپ  هب 

دمآ راکش  زا  هدولاین  هجنپ  هچرگا  **** دومن تانئاک  هب  يراکش  ریش  قیرط 

دمآ رایع  کبس  شناد  همه  نآ  هب  درخ  **** تبنج رد  هک  يرگنل  نارگ  لقع  هب  ایا 

دمآ راگدرک  ریدقت  تقفاوم  همه  **** تریبدت نسح  هک  یسانش  هقیقد  نآ  وت 

دمآ راهنیز  هب  نمشد  نوتفم  لد  **** دومن ربص  هک  سب  هنتف  رد  وت  يار  حالص 

دمآ راب  هب  تیناقهد  حتف ز  لاهن  **** زونه هدرکن  يزیر  رطم  غیت  باحس 

دمآ راک  هب  رتشیب  یلو  راک  لحم  **** ار ترصن  راک  تشگ  هرگ  هچرا  فقوت 

دمآ رانک  رد  رید  ار  وت  دیما  رگا  **** بجع هچ  وزرآ  دراد  ناتب  يوخ  زان  ز 

دمآ رادتقا  تسد  رد  هک  شاهب  ات  هچ  **** دنکف وت  �هجنپ  هب  تردق  �هجنپ  وچ  ودع 

دمآ راوتسا  هک  ترصن  تلود و  ساسا  **** اج زا  تفرن  یلو  يزور  ود  دنام  ياج  هب 

دمآ راهب  نازخ  لصف  هدشان  مامت  **** نآ حشرت  زک  وت  حالص  باحس  اشوخ 

دمآ رارش  رهز  خزود  �هلعش  راک  هک  **** تخورفا یشتآ  ترهق  ودع  ناج  يارب 

دمآ راب  هیطع  محرت  ربا  وا ز  رب  **** دید تبانا  رد  رب  شاوت  ملح  وچ  یلو 

دمآ راعش  متس  يودع  ناتس ز  ناهج  **** لقع توق  هب  ات  هک  تروعش  يادف  ناهج 

دمآ راد  ریگ و  فرح  یسک  نابز  رب  هن  **** تشذگ رازراک  رکف  یسک  ریمض  رد  هن 

دمآ رانک  رب  دوب  ار  وت  هک  يرگنل  ز  **** هم هک و  قروز  بوشآرپ  طیحم  نیرد 

دمآ راصح  نیرتهب  تمشتحم  ياعد  **** اعد ياهراصح  تدرگ  هب  دوب  هچرگا 
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دمآ راگدیرفآ  فنک  نآ  مان  هک  **** داب ناینب  تخس  نصح  نآ  وت  ناج  هانپ 

دمآ ناج  هب  ملاع  نانچ  نآ  مناغف  زا  شود  بش  هرامش 22 : هدیصق 

بش
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دمآ ناغف  رد  نم  اب  دوب  ینابز  ار  سکره  هک  **** دمآ ناج  هب  ملاع  نانچ  نآ  مناغف  زا  شود 

دمآ نابز  رب  دوخ  لد  زوس  زک  فرح  ره  ارم  **** شتآ ناج  هب  ار  نافیرح  دز  نابنج  �هلعش  داب  وچ 

دمآ ناوختسا  ره  زا  مدایرف  دص  راقیسوم  وچ  **** ار دوجو  ياپارس  دز  مهرب  هک  سب  لزلزت 

دمآ نارگ  شعبط  رب  رادرب  ملد  زا  يراب  هک  **** متفگ ناتسود  زا  ار  هکره  يرابدرب  معز  هب 

دمآ ناهج  ردنا  ناهج  نتسب  هر  هب  مغ  هاپس  **** مزیرگب هناخمغ  نیزک  متسب  یم  شقن  ات  دوخ  هب 

دمآ نابساپ  ار  مرکیپ  رصق  هک  رباص  لد  **** شو نونجم  �هنیس  راوتسا  راصح  زا  تسج  نورب 

دمآ ناخ  باون  رب  زا  صاخ  تعلخ  دیون  **** هگان دوش  نایرع  نونج  زک  مدیرد  یم  نابیرگ 

دمآ نامسآ  تفه  رس  جات  وا  ياپ  كاخ  هک  **** ناخدمحم نامرف  مج  ياراد  ناشکندرگ  رس 

دمآ نارقبحاص  لد  اناد  هش  اب  بحاصم  **** یئاناد دادعتسا  زک  بحاص  ناهج  تخبناوج 

دمآ ناتسآ  بور  كاخ  ناشفارز  بوراج  هب  **** شناشخرد دیشروخ  هک  تعفر  نامسآ  ریما 

دمآ ناما  نما و  �هیام  شدوجو  ملاع  رد  هک  **** اهتفآ عفد  رکش  رهب  زا  تسبجاو  شدوجس 

دمآ ناماوت  ردنکس  مزح  اب  هک  وا  مزع  ز  **** برغم قرشم و  رد  اج  چیه  رخسمان  دنامن 

دمآ نامض  وا  نامز  ار  نارود  رارقتسا  هک  **** میاد تنطلس  ریرس  رب  اداب  لالقتساب 

دمآ ناشن  یسرک  لزا  زک  ینیشن  یسرک  رس  **** دیآ دورف  یک  یناخ  یناطلس و  يرادرس و  هب 

دمآ ناشفرز  تسد  هب  نوریب  مدع  متک  زا  هک  **** يور هب  دش  متخ  متاح  دوج  دوجو  اب  تورم 

دمآ نامز  رخآ  نماد  اب  لصتم  شلیذ  هک  **** یهاتوک دوب  دهاوخن  ار  وا  تلود  يابق 

دمآ نانع  ردنا  نانع  یپ  زا  شترصن  هاپس  **** علاط يوق  ریگناهج  نآ  بات  نانع  دش  اج  ره  هب 

دمآ ناشن  رب  نارپ  هدرکان  نامک  تاقالم  **** وا مصخ  عفد  رد  اعد  ریت  اضق  لیجعت  ز 

زا دیرپ 
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دمآ نامک  رد  هگره  زادنا  راکش  نآ  دیص  یپ  **** تشهد زا  ریاط  رسن  خرچ  نایشآ 

دمآ نایشآ  تفه  نیزا  راع  ار  شتمه  غرم  هک  **** نارود ناکمال  زارفرب  ینایشآ  درک  انب 

دمآ ناتسروشک  نآ  ناش  رد  ناهج  هاش  زا  سپ  **** ینابناهج یناتس و  یتیگ  تیآ  انامه 

دمآ ناهج  راسخر  لاخ  تداوس  شوخ  کلم  هک  **** ياروکین يارآ  کلم  ياراد  نیشندنسم  ایآ 

دمآ نادواج  ياقب  تدم  ار  وت  نارود  هک  **** ناتسب دوخداد  تلود  نیشنب ز  نارماک  دنسم  هب 

دمآ ناور  يولع  یلفس و  دنلب و  تسپ و  رب  هک  **** نایرج اضق  نامرف  وت  يوج  رد  تسیبآ  بجع 

دمآ ناهگان  يالب  کنیا  رس  هب  شبیغ  زا  هک  **** مراد ناهگآ  زا  يا  هدژم  شوخ  تنمشد  يارب 

دمآ نایژ  ریش  �هلمح  شیپ  هک  يراک  نایز  **** ینادیم تسیک  تب  رحب  دماک  لد  واگ  يودع 

دمآ نانب  ردنا  کلک  هاگره  اطع  رهب  ار  وت  **** نارپ فرط  ره  زا  دوج  غرم  دش  نیذغاک  لاب  هب 

دمآ ناوت  یم  رد  نیدب  متاح  رد  فوط  زا  سپ  **** هرطق ندرک  رت  بل  لابند  زا  یماشآ  رحب  هب 

دمآ ناوخ  حدم  شنامسآ  تفگ  ناخ  حدم  سکره  هک  **** الاح مشتحم  وش  بلط  تحدم  نیمز  لها  زا  وت 

دمآ نآ  تقو  کنیا  هک  هدامآ  شاب  ار  اعد  **** يدرک ناج  شوگ  بیز  ورد  یتفس  حدم و  یتفگ  هچ 

دمآ نامسآ  زا  نیمز  لها  رطاخ  رب  ورف  **** ینابر ماهلا  وترپ  زا  نخس  ات  دناوت 

دمآ ناد  هتکن  سانش و  تقد  لزا  ودب  زا  هک  **** اداب ناخ  حدم  اهنابز  رب  دیآ  هچره  اهلد  ز 

دنک نابز  غیت  هب  تسد  قطن  هاش  نوچ  هرامش 23 : هدیصق 

دنک نارماک  هش  حدم  هب  نخس  حتف  **** دنک نابز  غیت  هب  تسد  قطن  هاش  نوچ 

دنک ناتس  یتیگ  هش  شیاتس  لوا  **** ملع دشکرب  ملق  نخس ز  ورسخ  نوچ 

دنک نامز  ویدخ  يانث  نابز  درو  **** سرف رب  گناب  دنز  لایخ  سراف  نوچ 

دنک ناد  هتکن  کلم  رب  راثن  شدقن  **** روعش هش  درآ  هچ  تخات  رعش  کلم  رب 

راوسهش نوچ 
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دنک ناهج  هاش  یناتس  ناهج  رشن  **** رکف دنمس  دناهج  عبط 

دنک نارقبحاص  ورسخ  مان  یمان ز  **** درخ ار  هشیدنا  �همان  حتف  يارغط 

دنک ناگدنب  زا  هب  شیگدنب  مایا  هک  **** هاش ماظن  نیطالس  باقر  نکفا  قوط 

دنک ناماوت  ردب  راگزور  نطب  رد  **** ار هزیر  گنس  شتیبرت  هک  یلداناد 

دنک نانعمه  ابص  هب  نیلگ  بکرم  رب  **** ار هدرم  مسج  شتیشمت  هک  یهدنامرف 

دنک ناوریشون  تلادع  ندرگ  رد  **** ضارتعا ریجنز  هک  تسا  یققدم  شلدع 

دنک نایع  دیامن  هچره  بیغ  متک  رد  **** راگزور �هدنیآ  هک  تسا  یققحم  شیار 

دنک نایشآ  رهپس  يامه  بقل  شخرچ  **** ماقم دنک  شماب  هشوگ  هب  يا  هوعص  رگ 

دنک نارق  مظعا  رین  هب  یشکرس  زا  **** نیرق دوش  شدنمس  لعن  هب  يا  هرذ  رو 

دنک نامهیم  اقب  لزن  هب  ار  قلخ  رگ  **** تومیال توق  وا  تمعن  هب  رظن  دشاب 

دنک ناشکهک  اب  هلباقم  ناتسآ  شک  **** هش ریظن  نودرگ  هگ  رد  تسا  هلبق  نآ 

دنک ناتسآ  نآ  هدجس  هب  نامسآ  اب  **** يربارب نم  رس  هک  کلف  نوچ  تشاذگن 

دنک نامسآ  تفه  نیازخ  شیاراک  **** رهگ کی  مظن  زا  شهگردب  ناور  مدرک 

دنک نادقرف  زا  رتدنلب  ارم  قرف  **** شخب جات  هاش  نآ  تمیق  هب  رگم  متفگ 

دنک ناور  نم  يوس  هب  مردارب  دقن  **** نایناخ ياریگ  �هجنپ  هدادبات  مه 

دنک ناشف  رهاوج  تسد  نآ ز  رب  نوزفا  **** هزیاج هب  ناسحا  �هنازخ  زا  يدقن  مه 

دنک ناهگان  لجا  شیزور  مایاک  **** ریقف هداتسرف  لاس  ود  زا  سپ  هگان 

دنک نایز  شجرخ  هسیک ز  لخد  هک  يدقن  **** دقن هچ  یلو  ردارب  دقن  دقن  هدروآ 

دنک ناسچ  تشیعم  درم  عضو  ود  نیا  اب  **** سوهرپ لفط  وا  تعاضب و  مک  درم  نم 

دنک ناهن  ار  ناهج  هیرگ  هب  نم  مشچ  زا  **** یسلفم زور  یلو  زاب  تسوا  هب  ممشچ 
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دنک نامک  شهاوخ  شکاشک  زا  نم  دق  **** يرز یب  تقو  یلو  تسار  تسوا  هب  متشپ 

دنک نارک  نم  زا  شور  نایم  ارم  دریگ  **** بلط یب  نوچ  یلو  تسوزا  ناور  میاپ 

هب مدرآ  تسد  **** رز مغرب  نوچ  یلو  تسوا  مشخب  مارآ 
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دنک ناپط  ار  ملد  بیج 

دنک ناتسودنه  بناج  هب  ناور  یمظن  **** قارع زا  نم  نوچ  یمرد  یب  هک  نیب  رابدا 

دنک ناتساد  دص  ود  هب  شتحاصف  فصو  **** دونشب هک  یحیصف  نکر  راهچ  ردناک 

دنک ناک  رحب و  لد  فک و  ناد  هتکن  رهب  زا  **** وا هک  دوب  یسانش  هتکن  حدم  مظن  نآو 

دنک ناج  هدرم  ندب  رد  هک  دوب  رداق  **** یهجوت كدنا  هب  زاس  هراچ  يار  زو 

دنک نامناخ  یب  نم  یئاور  تجاح  **** شبجاح تراشا ز  مین  هک  دوب  نکمم 

دنک ناغف  ضراقم  يافج  زا  هک  یعون  **** نم لوسر  دیآ  لفاغت و  دنک  هگ  ناو 

دنک نارگ  مریقف  تشپ  ضرق  راب  زو  **** ریقف زا  رس  کی  هرس  ود  هیارک  دهاوخ 

دنک نایز  دوس و  تین  هب  یسک  درآ  **** هاشدوج رازاب  هب  رعش  سنج  هک  اشاح 

دنک نادراک  کی  �هدهع  هب  نم  راک  ات  **** ار هدیصق  نآ  دهع  ورسخ  هدیدن  ایوگ 

دنک نآ  نامرد  مدرد و  هب  دسر  دوخ  ات  **** تنطلس لاغشا  دهاوخن ز  هدید و  ای 

دنک نارکیب  مرک  دوخ  تقو  هب  هش  ات  **** نم لوسر  لمحت  هدرکن  هدناوخ و  ای 

دنک ناور  ار  وا  �هلصا  هب  هک  سک  هدرون  **** هاش دای  هب  رگید  لمحت و  وا  هدرک  ای 

دنک ناوتان  نیا  هراچ  هک  هتشاذگن  **** يرباصم نیک  هتشاد و ز  دایب  هش  ای 

دنک نانچ  حدام  تیاعر  نینچ  یهاش  **** نوچ هنرگ  نم و  �هزیاج  هدرب  دزد  ای 

دنک ناج  هب  نودرگ  وت  رما  ادایقناک  يا  **** ارکاچ خرچ  ارگداد  عیطم  ملاع 

دنک ناشن  وا  دوب  وت  �هراشا  اجره  **** اضق نامک  رد  دهن  هک  یهگ  ردق  ریت 

دنک ناسر  مهرم  وت  فطل  درخ ز  ار  وا  **** یسک دروخ  سوقم  خرچ  رگا ز  یمخز 

دنک ناج  كرت  وا  رب  هک  نیتسآ  یناشفا  **** ردق سک  ره  هب  دشک  هک  یمد  اضق  غیت 

دنک ناسچ  تفطل  مهرم  عمط ز  عطق  **** مخز رازه  دص  وزا  دراد  هک  مشتحم  سپ 

یناشاک مشتحم  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 824زکرم  هحفص 493 

http://www.ghaemiyeh.com


شتمحرم يور  یتسد ز 
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دنک نادواج  یلدشوخ  هب  لد  هب  ار  مغ  **** لد هب  یهن  رگ 

دنک نازخ  راهب و  راب  راک و  بیترت  **** رازغرم زبس  نیرد  عنص  نابغاب  ات 

دنک ناوج  ریپ و  يراگزاس  وت  ناوخ  **** مرک زا  دریگ  یبص  خیش و  تسد  وت  فطل 

دنک ناورسخ  يرتسگ  هیاس  هراومه  **** كاخ طیسب  بیش  زارف و  رب  رود  ات 

دنک نابیاس  کلف  باتفآ  قرف  رب  **** لاس رازه  يدنلب  طرف  ار ز  وت  لظ 

دوجس هب  نامیلس  دوب  شیفصآ  �هدس  هرامش 24 : هدیصق 

دوجو میلقا  یلاو  یلو  هاش  ازریم  **** دوجس هب  نامیلس  دوب  شیفصآ  �هدس 

دولخ فیرشت  هب  تسارآ  شتلود  تماق  **** قلاخ قیالخ  ساب  �هطساو  زا  هک  نآ 

دودو یح  يدبا  داد  تسب و  اپ  درک  **** ار همه  شتاذ  ینابهگن  رهب  زا  هکناو 

دوبک خرچ  ور  هب  هدوس  دوخ  �هراسخر  هک  سب  **** تسا هدش  ریغتم  شخاک  رد  كاخ  هک  نآ 

دوپ همه  رات و  همه  یلایل  مایا و  هتشگ  **** يدبا ياقب  ار ز  وا  تلود  توسک 

دوس هیصان  وا  نسوت  مس  لعن  رب  هک  سب  **** لامک لیصحت  یپ  زا  لاله  دیدرگ  ردب 

دودناریق اضق  هدرک  شخر  مرج  نیا  هب  هک  **** يو زا  ناویک  هتساوخ  دوخ  يدازآ  طخ 

دوقن راب  زا  دمخ  وزارت  نیهاش  تشپ  **** لام تمسق  دنک  هک  مد  نآ  شا  هناهاش  دوج 

دومن رارقا  بقل  فصآ  هداز  ایخرب  **** یهب یگرزب و  هب  شداز  وچ  رهد  ردام 

دوبر يوگ  نآ  دمآ و  رانک  وا ز  تلود  **** یئوگ ترازو  نادیم  هب  هتشگرس  دوب 

دوجس رود  زا  بدا  لامک  تباتفآ ز  **** دنک حبص  ره  هک  زورفا  هگ  راب  هم  يا 

دوجوم دشابن  دیشروخ  هم و  دباتن  رگ  **** دنزورفا زور  بش و  غارچ  وت  ریمض  زا 

دومرف دهاوخ  وت  هب  نارود  یئامرفراک  **** ادخ هک  ادیپ  وت  ناش  هیصان  رد  دوب 

دوشگ وت  مان  هب  هک  یئاشگ  راوشد  لفق  **** دز هطباض  را  کلف  ترازو  رصق  رد  رب 
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دوبعم دزاسب  تساوخ  یب  هک  تسنآ  راک  **** دابع شهاوخ ز  هب  دنزاس  هک  تسین  نآ  راک 

بصن
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دودز دید و  اطخ  وت  بصن  یپ  زا  ار  لزع  **** مقر درک  یم  وچ  ریدقت  همه  لزع  و 

دونغ تسناوتن  زگره  هک  وت  تخب  مشچ  **** لالم باوخ  زا  شمغ  شحوم  هناسفا  تسین ز 

دومیپ دناوتن  یهانتمان  طخ  هب  **** یحاسم زا  کلف  تلالج  هاگرد  نحص 

دوزف دوبعم  وت  ناش  رب  هک  دمحلا  دعب  **** تساک تدم  نیرد  هچره  ناهج  يالجا  زا 

دورف دروآ  کلف  زا  شورس  هک  يدورد  ره  **** نیمز فارشا  فرشا  يا  وت  ناش  رد  دوب 

دوعق تسا و  مایق  راک  مد  همه  ار  ناتسار  **** وت تعاط  �هدعاق  اضق  تسا  هداهن  ات 

دوج رهوگ  زا  همه  تدوجو  تسا  هدیرفاک  **** دناد یم  یسک  وت  تاذ  رهوگ  تمیق 

دودح تسناهج و  راوید  ندرشفا  ياپ  **** گنت �هریاد  نیرد  هدرک  اج  وت  مظع  رب  هچ  نآ 

دود يزیخ  کبس  هب  دعاصتم  ددرگ  هوک  **** تیار ددنسپن  رگ  نیمز  يور  رب  لقث 

دوتس دنهاوخ  همه  شناهج  ناهاشداپ  **** وت �هدنیاتس  قدص  زا  دوش  یئادگ  رگ 

دونش تاوامس  ناکس  شود ز  دوخ  حدم  **** مقر وت  يانث  زورما  دز  هچرگ  مشتحم 

دوسح هب  یئامنب  شردق  �هیاپ  تعفر  **** شیوخ تحدم  �هزیاج  زا  مه  وت  وگ  روش  هچ 

دوعص سیجرب  هم  عولط و  دیشروخ  مجن  **** ددرگ شدوجو  تارذ  �هرذ  نیمک  ات 

دوب دهاوخ  نآ  تنیز  ناهج  بیز  يا  تحدم  **** تنیز ار  ناهج  ود  دمآ  يو  ناوید  هچرگ 

دورس زاغآ  دنک  يزاونب  نوچ  ار  دور  **** ارس حدم  تدبا  ات  دوش  هک  شزاون  هب 

دوسآ دنناوت  ماکح  �هیاس  رد  قلخ  **** داسرم شلاوز  هک  تلادع  ریثات  ات ز 

دودمم تمایق  ماجنا  دبا  نامز  ات  **** دوب وت  لدع  �هیاس  ادخ  قلخ  رس  رب 

دیع هس  دوب  لذا  هب  لد  یخس  فصآ  رب  هرامش 25 : هدیصق 

دیعس هدنخرف و  كرابم و  وا  دهع  نوچ  **** دیع هس  دوب  لذا  هب  لد  یخس  فصآ  رب 

دیلک ار  سودرف  رد  وا  لاله  لکش  **** هدمآ هک  هزور  هم  دیع  تسخن  دیع 
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دیدشلا هدقلاوذ  هدمآ  ربیخ  حاتف  **** شبحاص هک  يرهش  تموکح  مود  دیع 

دشرم بسن  گرزب  �هدازهش  **** بایماک باون  ترازو  موس  دیع 
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دیشر

دیرف رف  نودیرف  ویذح  نآ  هب  ناشاک  **** داد راقو  نامیلس  نافصآ  لیخ  رگ 

ذیفتسم هدید  شمرح  هب  ور  كاخ  زا  **** تسه هک  مرح  برثی  دمحا  یمس  ینعی 

دیجم مظعا  �هرظنم  دنلب  شرع  **** وا مسا  هدرک  مقر  شیوخ  قاطشیپ  رب 

دیرفاین وا  تلدعم  هب  ار  درف  کی  **** داد لدع  هب  تموکح  بیز  هک  نیرفآ  ناج 

دیرب ار  دادیب  رس  وا  داد  هک  اج  ره  **** نیمز زا  رس  تریغ  �هریت  نانس  دز  رب 

دیرپ رب  هدید  نکش  هضیب  لدع  راقنم  **** رپ ریزب  شملظ  �هضیب  دوب  هک  یغرم 

دیمخ شتماق  دنک  حول  شقن  تساوخ  ات  **** شرع درپس  نوچ  ملق  هب  وا  راقو  فرح 

دینع نمشد  لد  دانع  نامرجم  نوچ  **** تخیرگ مدع  باجح  هب  وا  ملح  مرشزا 

دیعم یئدبم  دهد  دوع  وچ  نت  هب  ار  ناج  **** دروآ شتآ  زا  دسج  وت  يودع  رهب 

دیدح زا  تیبلص  تعیبط  ناک  بلص  رد  **** دور نورب  وا  تمیالم  یمرگ  زا 

دیدپ دروآ  طیحم  رازه  يا  هرطق  زا  **** شتریس ریسکا  تیافک  فک  یعس 

دیع زور  نیتسخن  حبص  وچ  وت  حبص  يو  **** مایص هم  نیسپ  ماش  وچ  وت  ماش  يا 

دینش نیرفآ  رازه  تفگ و  رهد  وت  حدم  **** تفای مارتحا  رازه  تفر و  شرع  وت  شرف 

دیلخ وا  مشچ  رد  برقع و  شین  دیدرگ  **** وت مشچ  رهز  رثا  زا  نمشد  ناگژم 

دیدس سب  تسیدس  هک  وت  تلادع  درگ  **** هار گنس  هتشگ  لزا  ار ز  ملظ  جوجای 

دیدج �هکس  نوچ  وت  مکح  نیگن  شقن  **** راگزور لها  تسد  هب  تسد  هک  سب  دندرب 

دیعب ناهج  کی  ندز  فرح  لغش  داتفا  **** افش زا  هک  یجاور  هسوب  راک  تفرگب 

دیرد یم  خرچ  نیهرپ  تفه  ناماد  **** نامز نیردناک  ناهج  ود  ملظت  تسد 

دیشک یگتسهآ  دص  هب  نیتسآ  رد  ار  دوخ  **** وت هب  لقتنم  اضق  مکح  نامز  دش  نوچ 
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دیرف ترکاچ  ره  هناگی و  تا  هدنب  ره  **** تسه هک  رومان  مشح  مشتحم  يار  يا 

مه دمآرب و  رتشیپ  مه  **** شترطف حبص  لزا  زور  حبص  یئوگ ز 
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دیمد رتشیپ 

دیزگ یگدنب  شدوخ  وچ  دص  دایقنا  رد  **** مظن ناورسخ  کلم  مشتحم  هچ  رگ  دش 

دیسر ناوت  شهنک  هب  هک  ورف  نآ  زا  شیب  دش  **** شرطاخ يادیوس  هب  تتمدخ  يادوس 

دیرخ ناوت  یم  نارگ  تسین  هچ  رگا  نازرا  **** بوخ سنج  هک  وش  وا  ندیرخ  �هدامآ 

دیلک شدراد  ادخ  هک  ینزخم  هب  تمیق  **** تسار عاتم  نیاک  رز  هب  هن  رظن  کی  هب  اما 

دیدپ دوش  یم  یکی  نرق  رازه  دص  رد  **** یلو وا  نارقا  تسا ز  رپ  ناهج  بلص 

دیعب ناهج  ات  ناهج  باتفآ  مرج  زو  **** بیرق تا  هیاس  دوب  باتفآ  رون  اب 

دیدم درخ  رب  ناهج  دید  هک  ار  وت  لظ  **** دعب دابم  یهاش  تلود  باتفآ  زا 

دیآ یم  راک  يور  هب  یشقن  کلف  راگرپ  ز  هرامش 26 : هدیصق 

دیآ یم  راگرپ  یب  رود  دای  هب  يراک  وزک  **** دیآ یم  راک  يور  هب  یشقن  کلف  راگرپ  ز 

دیآ یم  راک  ياپ  هب  یهاش  توق  ساسا  **** نآ عافترا  زک  دهن  یم  یئانب  یلاع  ناهج 

دیآ یم  رایعم  رپ  هک  رز  نآ  رایعلاراد  نیا  رد  **** برغم قرشم و  رد  دود  یم  کنیا  رهم  دقن  وچ 

دیآ یم  راومه  وا  نار  ریزب  تشهد  زا  هک  **** ار نارود  راومهان  شخر  نیز  دنک  یم  يراوس 

دیآ یم  راخ  نمشد  مشچ  رد  لگ  تسود  تسد  هب  **** يوزک ناتسلگ  نیز  دشک  یم  رس  ینبلگ  نویامه 

دیآ یم  رازاب  نیا  هب  رگید  یفسوی  نیئآون  **** ناعنک زک  دیئازفا  لد  رصم  يدنب  نییآ  رد 

دیآ یم  راب  رهوگ  لخن  نیرز  راب  نیا  راب  هب  **** اما راب  هب  دمآ  لاهن  دص  یهاشداپ  غاب  ز 

دیآ یم  راع  يرسک  تخت  جات و  ار ز  شتخب  هک  **** يزاغ هزمح  ناطلس  رهد  ياه  هدازهش  هش 

دیآ یم  راوید  رد و  زا  یهاش  داب  كرابم  **** شلابقا شوگ  رد  نیمز  رب  اپ  دهن  یم  اج  ره  هب 

دیآ یم  راود  دبنگ  نیزورف  بش  ره  رمق  **** يراد کشک  بیرقت  هب  وا  هاگ  راب  ماب  هب 

دیآ یم  رابدص  شردرب  يزور  شیوخ  ياپ  هب  **** یهاش تلوص  رپ  تلود  اضاقت  ناونع  هب 
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ردنا قوش  ز  **** ناتسب يوس  هگنالوج  دب ز  ات  رگا  شخر  نانع 
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دیآ یم  راتفر  رد  ورس  شباکر 

دیآ یم  رادقم  نارگ  سب  تسایک  مشچ  رد  هک  **** شیوزارت رد  یهاشداپ  گنس  تسا  نزو  کبس 

دیآ یم  راسهوک  زک  بوشآرهش  لیس  گنابوچ  **** شغیت �هزاوآ  دور  یم  الاح  مصخ  کلم  هب 

دیآ یم  رارک  ردیح  مزر  يوب  شم  رز ز  **** يریگناهج ودب  رد  هک  نازان  وا  هب  اداب  ناهج 

دیآ یم  راکیپ  رس  رب  نارب  ریشمش  اب  وچ  **** اررکیپ هوک  دص  سفن  کی  رد  دنک  یم  رکیپ  ود 

دیآ یم  راهق  دحاو  زا  نیرفآ  يو  رب  هک  **** نونکا راوس  نسوت  دوش  یم  اتکی  درف و  یمهس  هب 

دیآ یم  راچان  ناتس  یتیگ  نآ  حتف  تسد  هب  **** نهآ زا  ملاع  نکر  راچ  راصح  دشاب  رگا 

دیآ یم  راوشد  وزرآ  رانک  ردنا  دارم  **** ار ذغاک  هدروآ  نایم  رد  شروهظ  ياپ  لما 

دیآ یم  راپ  زا  شیب  لاسما  رهد  هب  تعرس  زا  هک  **** نوزفازور تسیعس  ار  تقو  شدهع  لابقتسا  رد 

دیآ یم  رالاس  ناهج  دص  راک  لاحلاوزک  **** ملاع يرالاس  رد  شاب  نمیا  رهد  يا  يو  ز 

دیآ یم  راو  نامیلس  یهاشنهش  رتچ  اب  وچ  **** نودرگ نماد  ریز  هب  ادیپ  دوش  یم  یلاله 

دیآ یم  رادنپ  �هدید  رد  اهس  فعض  دص  هب  **** نآ راوج  ردنا  باتفاک  یلاله  نابات  یلو 

دیآ یم  يراک  يرسک  اراد و  مج و  دص  زا  دایز  **** نیئآ گرزب  درخ  نیزا  يرادناهج  نیئآ  رد 

دیآ یم  رابج  قلاخ  تسدز  نآ  باسح  **** دراب یم  قلخرب  وا  تسد  ربا  هچ  نآ  قافآ  رد 

دیآ یم  راعشا  رهوگ  عیب  رهب  شبنج  هب  **** وس ره  زا  دعب  نم  مشتحم  ناسحا  رحب  دص  رگا 

دیآ یم  راهنز  رد  رحب  شلاون  راهنا  زک  **** نک رت  بل  دازهش  نیا  فطل  باب  تمه  زا  وت 

دیآ یم  رایسب  كدنا و  زا  سنج  دقن و  تیارب  **** ناهاشنهش دزن  زک  لاس  یس  دش  هچرگ  تدم  هب 

دیآ یم  رانید  مهرد و  ياطع  زا  شراع  هک  **** يراد يا  هدنشخبرد  يور  مدنیاک  داب  تراشب 

دیآ یم  رابنا  نیز  بسا  رز  تعلخ  اب  نوچ  هک  **** نک اشامت  دمآ  یم  رابره  یتعلخ  يرز و 

دالوا هب  ات  ناهاش  هب 
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دیآ یم  رایسب  تلود  ياضتقا  زا  مادم  **** یهاش تبون  نابناهج 

دیآ یم  راصبالاولوا  مشچ  رد  هدنبیز  شوخ  هک  **** اداب ناهج  بیز  ازج  زور  ات  هدازهش  نیمه 

دیسر نادنخ  مرخ و  يدصاق  هر  شود ز  هرامش 27 : هدیصق 

دیسر ناج  �هحیار  لد  هب  وا  سفن  زک  **** دیسر نادنخ  مرخ و  يدصاق  هر  شود ز 

دیسر نآ  رثا  زا  دنلب  تسپ و  هب  ضیف  **** میسن ربنعم  درگ  دناشف  نوچ  رب  ورس  زا 

دیسر نارود  رواد  لدع  نیئآ و  یپ  زا  **** تفگ قدص و  �هنیآز  دومن  تراشب  يور 

دیسر نامیلس  تخت  ابس  رهش  رد  رب  **** تخب لابقا و  زک  هدژم  دناسر  مه  ابص  کیپ 

دیسر ناویک  هب  درگ  تشذگ  نودرگ  روش ز  **** نارگ دمآ  يرگشل  جوف  جوف  شبقع  زا 

دیسر ناحبس  �هیاس  باتفآ  زا  رتمرگ  **** کلم تارذ  رس  رب  ملظ  يافطا  دوش  ات 

دیسر ناتسب  هب  هدژم  راهب  زک  نانچ  دوب  **** راید نیا  هر  يوس  رایرهش  لد  مزع 

دیسر نایاپ  هب  هصق  تفر  جارات  هب  هصغ  **** رورس شیع و  رگشل  روبع  وس  نیدب  درک 

دیسر ناشفا  هیلاغ  میسن  تاکرح  زا  **** هبدبد ناهج  ود  اب  هبکوک  رپ  بکوم 

دیسر ناخ  هبدبد  تسکش  روخ  �هبکوک  **** تسشن نودرگ  خر  رب  هوک  هپس  درگ 

دیسر نادزی  رب  زک  دوب  قیفوت  تعلخ  **** وا رب  دمحم  مسا  هک  بقل  یلعم  ناخ 

دیسر ناویا  مهن  ات  شیئالاب  �هیاپ  **** ردق ناویا  رب  هک  نآ  ریرس  الاو  یلاو 

دیسر ناقاخ  تبون  تفر  وچ  اراد  مج و  دص  **** وا سوباپ  هب  هک  نآ  هاپس  ردنکس  ریم 

دیسر ناسارخ  هب  ات  شتکوش  �هنطنط  **** شا هشیدنا  هدشان  زونه  ناشاک  مزاع 

دیسر نامع  هب  هیام  داتف  نودرگب  هیاس  **** وزک شدوجو  ربا  سپ  تسدنلب و  ثوغ 

دیسر نابنج  هلسلس  مامت  ار  اه  هلسلس  **** تکلمم �هلسلس  للخ  دریذپن  ات 

دیسر ناماس  هب  کلم  تشذگ  نافوط  کلف ز  **** تسجب یجاور  قرب  تساخرب  يدارم  داب 
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دیسر ناوید  مکاح  داد  لدع و  ناهج  ود  اب  **** ملظ ناوید  قنور  ناهج  رد  دنکش  ات 

هب هک  سب  **** دناسر نارود  کلام  ار  کلم  رب  هراچ 
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دیسر ناغفا  دلب  نیز  دنلب  خرچ 

دیسر ناکما  هب  هلمج  وا  میظعت  یپ  زا  **** لاحم ضرف  تروص  تشاد  هچره  تمظع  رد 

دیسر ناسآ  سرف  رب  دنار  وچ  سراف  رس  رب  **** فاکش زرابم  غیت  فاصم  رد  اغد  زور 

دیسر نارپ  كوان  وا  رب  شتسش  هک ز  سب  **** دش روبنز  �هناخ  وا  يادعا  �هنیس 

دیسر نابیرگ  تسد و  وا  هب  اجنامه  گرم  **** زارف شتسد  درک ز  اجکره  اغد  مصخ 

دیسر ناج  یب  نت  رب  دنار  هک  وس  رهب  غیت  **** نورب اهندب  ناج ز  شتبیه  زا  دش  هک  سب 

دیسر نامرف  شیپ ز  لجا  شمصخ  رس  رب  **** اضف ناکما  شیب ز  تشاد  هک  سب  وا  بناج 

دیسر ناماس  هب  راک  ار  کلم  تقسن  زک  **** مشتحم کلم  يو  مشح  مجنا  هم  يا 

دیسر نارود  مغ  زا  متقاط  بل  هب  ناج  **** مین نارود  هچرگ ز  تتعاط  �هرب  نم 

دیسر نامرد  هک  لاح  تساطخ  ندیشک  درد  **** ار روجنر  نت  نیاک  تسرف  یفطل  تبرش 

دیسر ناتسب  هب  هحشر  داتف  الاب  هرطق ز  **** راهب ربا  زا  دهاوخ  راخب  دوعص  ات ز 

دیسر ناسحا  �هحشر  دوب  هک  سک  ره  هب  وت  زک  **** دابم می  زا  مک  هیام  ار  وت  لاون  ربا 

دیسر ناوتان  نیا  �هبلک  هب  يدصاق  يد  هرامش 28 : هدیصق 

دیسر ناج  هب  تراشب  رازه  شمدقم  زک  **** دیسر ناوتان  نیا  �هبلک  هب  يدصاق  يد 

دیسر نادواج  یمرخ  دیون  ار  لد  **** شیزاونلد زا  دش  مهف  هک  يا  هدژم  زا 

دیسر نآ  زا  باوخ  یب  �هدید  هب  یشیاسآ  **** دناسر نم  هب  دوخ  �هرز  شو  �همرس  هک  يدرگ 

دیسر ناتسوب  رهب  میسن  شبنج  زا  **** دناشف نم  فارطا  رب  ربنع  نوچ  هک  يرطع 

دیسر نایب  دح  هدایز ز  ناج  هب  شقوذ  **** دناشچ لد  هب  نیریش  ترابع  زا  هک  يدهش 

دیسر ناهج  شوگ  هب  رکش  رازه  نم  زا  **** نآ يازا  رد  مدز  شوگ  تخاس  هک  یفرح 

دیسر ناشن  رب  اعد  ریت  هک  ناه  زیخرب  **** مغ نیشنمه  ایا  هک  نیا  دوب  هچ  شفرح 
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هک نکفیب  هصغ  سابل  رب  زا 
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دیسر ناکم  نودرگ  هسمش  صاخ  فیرشت  **** وت رهب 

دیسر نامسآ  �هعبار  تخت  ياپ  ات  **** وا مکح  هک  ناخیرپ  راکماک  سیقلب 

دیسر ناخ  ناطلس و  رس  نآ  رب  بدا  زک  سب  **** شا هدس  دوسرف  هک  رحب  رب و  دوجسم 

دیسر ناشن  ورسخ  ورسخ  رازه  شود  **** راوس نیرتهک  �هیشاح  هب  شبکوم  رد 

دیسر نایشآ  شرع  یسدق  رازم  يور  **** رادج نیرتمک  هیشاح  هب  شلفحم  رد 

دیسر نارک  ات  نارک  باتفآ  رون  نوچ  **** وا ضرع  لوط و  هپس  ضرع  داد  هک  هگره 

دیسر ناهج  ات  ناهج  تانیاک  قزر  نوچ  **** نآ ماع  ضیف  مرک  ناوخ  دیشک  اجره 

دیسر ناود  رصرص  وچ  تایح  �همشچ  دص  **** بارس زا  يو  يارب  درک  هکره  دادما 

دیسر ناکوای  رد  هریخذ  ناس  بالیس  **** شیپ زا  دوخ  ياپ  هب  تساوخ  هکره  لابقا 

دیسر نامز  نیمادک  وا ز  ضیف  راثآ  **** تساخ طیحم  نیمادک  وا ز  ياطع  ربا 

دیسر ناوج  ریپ و  هب  تایح  رب  يو  زک  **** تسا ضایر  نیمادک  وا ز  لاون  لخن 

دیسر ناسر  يزور  ششخب  تارب  اج  ره  **** تشاد رانک  رب  وا  �هیطع  زا  یعیقوت 

دیسر ناوریشون  تلادع  رب  مشچ  دص  **** دش هتسب  قافآ  رد  وچ  وا  لدع  ریجنز 

دیسر نابش  ياپ  هب  گرگ  يور  راب  دص  **** درک لامیاپ  وا  تلادع  ار  ملظ  ات 

دیسر ناوراک  گس  متس ز  دص  دزد  رب  **** درک راز  راوخ و  وا  تسایس  ار  روج  ات 

دیسر ناهگان  لجا  نامسآ  هگره ز  **** ناهگآ شمصخ ز  هناخ  هار  دیسرپ 

دیسر نامگ  یب  الب  نامک  زک  ریت  ره  **** دناسر ربخ  یب  اضق  هچ  شنمشد  هب  ار  دوخ 

دیسر ناوتان  نم  هب  اهچ  نانمشد  زا  **** ضرع زع  هب  مناسرب  رگا  اهشنهاش 

دیسر نابساپ  هم  وترپ  رهم  عمش  ناز  **** اطع هناورپ  تعلخ و  تقو  هچ  ردنو 

دیسر ناسچ  نمشد  هب  تشذگ و  ناسچ  نم  زا  **** دوب هداهن  رس  نم  یپ  رد  هک  مغ  لیم  ناز 
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تیاهن هب  نآ  باسح  ردناک  **** داش شیوخ  فطل  زا  دوش  نآ  زا  شیپ  باون 
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دیسر ناوت 

دیسر ناد  بیغ  کلم  زا  یبیغ  ماهلا  **** نامسآ هب  نویامه  ریمض  نآ  هب  ایوگ 

دیسر ناج  هب  ادعا  تتامش  زک  بایرد  **** ار هتسکش  لد  مشتحم  هداز  هاش  ياک 

دیسر ناوخ  درگ  نیزا  دهاوخ  عیسو  قزر  **** ماش حبص و  قازر  تمسق  ياضقنا  ات ز 

دیسر نامناخ  یب  شکافج  دص  هب  شضیف  **** ناهج رد  هک  تلاون  ناوخ  هدیشک  اداب 

فرح ر

ربعم کلف  ار  وت  هوکش  طیحم  یهز  هرامش 29 : هدیصق 

رگنل نیمز  ار  وت  توربج  �هنیفس  **** ربعم کلف  ار  وت  هوکش  طیحم  یهز 

ردق نابز  مه  وت  مکح  �هماخ  نابز  **** اضق راد  ار ز  وت  يار  نزاخ  ریمض 

رهوج زا  رپ  نیمز  حطس  وت  غیت  سکع  ز  **** دیشروخ زا  رپ  نیمز  يور  وت  شخر  لعن  ز 

رفظ باتفآ  علاط  تملع  هجهم  ز  **** هوکش نامسآ  عمال  ترپس  �هبق  ز 

رصیق وج  مان  وت  رصق  ینابساپ  ز  **** ناقاخ وج  ماک  وت  خاک  یبورکاخ  ز 

رس درآرب  يرثلا  تخت  وت ز  �هبذج  هب  **** ینک غارس  بش  مین  رگا  باتفآ  ز 

روخ نسوت  ياپ  تسد و  دنک  رادچ  کلف  **** یهاوخ بش  لوط  شیع  هگ  مزب  هب  رگ  و 

رجح دروآ ز  رب  رس  رمث  هنوگ  رازه  **** دامج هب  دسر  يا  هحشر  رگ  وت  فطل  ربا  ز 

رجش خاش  رجح ز  دیآرب  هویم  ياج  هب  **** تابن هب  تتبالص  زا  يرثا  دسر  رگ  و 

رمحا عمط  خر  يدرز  همه  نآ  هب  دوش  **** ماج رد  مرک  یم  تفطل  یقاس  وچ  دنک 

روشک دص  جارخ  یئادگ  هب  یهد  رگا  **** نوریب دوب  دح  یلخب ز  وت  دوج  هب  رظن 

رثوک مزمز و  دنرآرب  بارس  زا  رس  **** ترذگهر يرذگب ز  نیمز  �هروش  هب  رگ  و 

رظن هب  شدیان  چیه  هیس  كاخ  ریغ  هب  **** ور وت  يودع  دهن  ناویح  �همشچ  هب  رگ  و 
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ردنکسا دس  دننام  وت  لدع  هدیشک  **** يراوید ملظ  جوج  ای  مدرم و  نایم 

رتخا نیمتفه  هب  دناسر  درگ  هصرع  ز  **** باهش لکش  هب  دهج  نالوج  هگ  تهبشا  وچ 

وا لثم  هک  **** لاثمت يرپ  رکیپ  نیزا  هللا  كرابت 
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رگتروص تسد  تسا  هدیشکن 

رپ درآرب  کلم  نوچ  کلف  کنرگ  رگا  **** وت �هیوپ  قارب  باقع  هب  دسر  اجک 

رنه بعل و  یکباچ و  مس  فک  ات  ههوک  ز  **** نوکس نسح  یکزان و  مدرس  ات  شوگ  ز 

رغال نایم  نت  هبرف  ندرگ  هدیشک  **** نیرس هوک  تشپ و  هاتوک  ههوک و  دنلب 

رپس رحب  درون و  نابایب  درگ و  لابج  **** هوکش گنهن  کت و  وهآ  برشم و  گنلپ 

رت ددرگن  شمس  یناود  رحب  يورب  **** ار وا  مه  دنمس و  مه  رگا  هک  یکت  کبس 

ربخ راوس  شندرک  تکرح  زا  دباین  **** ناور بآ  وچ  دور  میالم  هک  شور  هگ 

ررش هدنهج  یشتآ  قرع  نایم  دوب  **** دوش رهق  مرگ  قرب  نوچ  هک  باتش  هگ 

روخ دباتن  شرکیپ  رب  برغم و  هب  دسر  **** حبص مد  شیزات  رهم  اب  يوعد  هب  رگا 

رتکباچ تسوا  ریس  اوه  يافتلا  زک  **** وا ندیود  هگ  دشابن  لاحم  الخ 

رس یپ  زا  هناشن  رب  هیوپ  دسر ز  **** يریت رگا  شبکار  دنکف  ور  شیپ  هب 

رصرص دهن  شیپ  ردنا  رس  هیوپ  تقو  وچ  **** نکاس شتعرس  هب  دیامن  مهو  مشچ  هب 

رهم هم و  زا  دنیبب  رگ  هرگ  نامسآ  وچ  **** ياپ دزغلن  شک  دازآ  دور  هرب  نانچ 

رذگ طارص  زا  يدرک  ندز  مشچ  مین  هب  **** يدندرک شحو  رشح  رشب  ناسب  رگا 

ربنم �هیاپ  هیاس  دنکف  نامسآ  رب  **** دننک دنلب  تا  هبطخ  رگا  هبتر  ردق  هب 

رثکا دنام  هتفگن  شفصو  کت و  زا  دنامب  **** وا شیاتس  �هصرع  رد  هقطان  تیمک 

رگد ناهج  ناهج  رد  تیرواد  یهز ز  **** اراد ناهج  ارواد  اکلم  اهشنهش 

رطخ رازه  ار  ریش  دوب  وت  هبور  ز  **** زاین رازه  ار  زاب  دوب  وت  �هوعص  هب 

رذگ هار  هدنامن  ار  مسفن  ندب  رد  هک  **** گنت نم  رب  خارف  ناهج  تسا  هدش  نانچ 

ربخ لاثم  ملاع  رد  وت  فطل  ملد ز  **** بیغ ملاع  نایهنم  زا  یتفاین  رگا 
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الب نت  ار  ناج  هتخادگ  نم  **** یماکان قیضم  رد  يدش  لان  لاثم 
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رورپ

رقم شیع  طاشن و  تافرغ  ارم  لد  **** دش شعوقو  زک  دوب  يا  هعقاو  بیرغ 

رهظا دوش  نخس  ترینم  ریمض  رب  هک  **** میوگ نآ  حرش  رهب  زا  رگد  يا  هدیصق 

رت هب  رجه  راگزور  زا  شتیاد  هب  یبش  هرامش 30 : هدیصق 

رثا ضیف  لاصو  نامز  وچ  شتیاهن  **** رت هب  رجه  راگزور  زا  شتیاد  هب  یبش 

رحس رتشیپ ز  حبص  وا  رخآ  رد  یلو  **** اشع رت ز  هریت  ماش  يد  لوا  رد  یبش 

رمضم شنماد  ریز  اقب  لالز  یلو  **** تاملظ هر  وا  بیج  زا  هدش  نایع  یبش 

رت شوخ  شرخآ  �هزور  هم  خلس  یلو ز  **** وا لوا  مرحم  هام  هرغ  وچ  یبش 

ربلد نوچ  قاس  میس  درخ  مشچ  هب  یلو  **** قشاع نوچ  يوم  هدیلوژ  شوشم و  یبش 

رهوگ نیمز  زا  شیوناز  هب  هدیسر  یلو  **** هداتفا رسفا  شضیف ز  رهاوج  یبش 

رز �هزوم  هدیشک  لمحت  ياپ  هب  یلو  **** راورفغم هتسب  راگنز  نهآ  یبش ز 

رظن دم  شیوخ  تالاح  �هفیحص  ارم  **** دوب بش  نآ  مامت  ساپ  ود  هب  ات  ماش  ز 

رشح دیشک  یم  بوشآ  دص  هب  مغ  هاپس  **** يرشب سواسو  زا  مرس  هب  نامز  نامز 

رد نابیرگ  لد  گنت  نم  تسد  هچنغ  وچ  **** یئاهنت یسک و  یب  هسوسو  یهگ ز 

رد ددنب  قلخ  يور  رب  هدش  يوزنم  هک  **** هشیدنا رد  ملد  يداعا  دیک  یهگ ز 

ربز ریز و  هدومن  طلست  ارم ز  لد  **** هوک ربارب  یمغ  ردارب  توف  یهگ ز 

ردپ هدیدن  كدوک  نآ  مردارب  رسپ  **** لد هدید و  شیپ  هب  مسجم  هداتس  یهگ 

ردام یب  بیرغ و  میتی و  لفط و  هداتف  **** نودرگ توادع  زا  دنه  تیالو  رد  هک 

رطضم ناج  دوب  شیر  رگج  راکف و  لد  هک  **** لصاح طمن  نیرب  بش  نآ  زا  یخرب  تشذگ 

رتسب رد  دنکف  ار  منت  تسد و  دوشگ  **** ساوح ساسارب  باوخ  هپس  نآ  زا  دعب  وچ 
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رم دح و  یب  دوب  ضیف  نآ  رخآ  رد  یلو  **** تلفغ رد  هچرگا  باوخ  نآ  لوا  تشذگ 

دوب و رجح  ياج  هب  رهوگ  **** نآ رد  هک  یملاع  زورفا  لد  �هدید  دید  هچ 
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ردم ياج  هب  رد 

رهظم علطم و  دوب  افص  رون  نیع  ز  **** ار تلود  جورب  موجن  هک  شقرشم  ز 

ربغا �هدوت  هنهک  نیا  دش  شخب  غورف  **** نآ �هعشا  زک  دیشخردب  يا  هراتس 

رضخا دبنگ  هنهک  نیا  دش  گنر  قیقع  **** نازک دنلب  دش  ضیف  قفا  زا  یلیهس 

رونا باتفآ  یلامج ز  دومن  نم  هب  **** هاج تزع و  ریرس  رب  یهشداپ  هک  ضرغ 

رسفا رهپس  رب  هدوس  تفص  باتفآ  هک  **** تسا هش  مادک  نیا  هک  رکفتم  ادگ  نم 

رورس نیا  تسوت  تاجاح  �هدندروآرب  **** لفاغ يا  هک  داد  زاوآ  یفتاه  بیغ  ز 

رواخ ورسخ  تسوا  رد  بور  كاخ  هک  **** دنه �هدازهاش  هاش و  للم  کلم و  هانپ 

رکاچ هم  مالغ و  ناویک  رگشل و  �هراتس  **** ریمض رهم  ریبد و  دراطع  ریرس و  کلف 

ربکا هش  ایربک  هگراب  نیمک  **** کلملا ماظن  نید  نیقاوخ  شخب  ماظن 

رواد ناهج  مسج  نیطالس  ناگیادخ  **** كولم ياشگ  هرگ  نیقاوخ  دنب  قاطن 

رفغم کلف  رس  رب  مس  �هساک  دهن ز  **** وا شکرس  شخر  هک  ياروس  هبتر  دنلب 

رفن ریش  �هدنرد  زک  وزا  دساره  نانچ  **** گنلپ خرچ  ریش  هک  يریلد  �هلمح  ربژه 

رذح هب  نالماح  دننارذگ  وا  شیپ  ز  **** نودرگ قروز  هک  یگنهن  هشیب  فاصم 

رگنل نیمز  یتشک  دلسگ  شتبیه  ز  **** وا تلوص  داب  دنت  رگا  دبنجب  اج  ز 

رگج نوخ  رپ ز  ماک  ارم  ریت  قاف  وچ  **** مان دتفا  رب  شک  هقان  �هغدغد  یهگ ز 

رف همه  نیا  هب  دور  اج  زا  هغدغد  نیمز ز  **** فوسخ تقو  هب  وزا  هام  دنک  هناعتسا  رگ 

رمق رس  وچ  يو  مهس  زا  دهج  ره  زوج  ز  **** فوسک لحم  وزا  رهم  دبلط  ددم  رگ  و 

رکش يوج  رام  نادند  نب  زا  دیاشگ  **** دودسم دننک  ار  رازآ  هر  وا  قلخ  وچ 

رگخا ترارح  دبای  همهاو  بات  ز  **** بآ هت  رد  هزیر  گنس  شبضغ  یمرگ  ز 
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رگید يالج  ار  مایا  �هدید  دورف  **** نآ یلجت  وترپ  زا  هک  تفاتب  یهم 

بر هب  اهاش  �هبترم  رهپس 
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رشب نج و  يادخ  رضاح  بیاغ و  هاش  هب  **** امس ضرا و 

ربمغیپ رازه  نیدنچ  بلاغ  فیرح  **** یبرع دمحم  تلاسر  تخت  هاش  هب 

ربیخ رد  حتاف  نید  �هعلق  راصح  **** یلو یلع  رشبلاریخ  نت  نشوج  هب 

رت هدش  وا  مشچ  بآ  زا  نکد  نماد  هک  **** بیرغ میتی  كدوک  نآ  نم  مشچ  رون  هک 

رب رد  دوب  ناج  هچ  ردارب  يوب  هب  ارم  **** رمع یقاب  هکناور  نک  شنم  يوس  فطل  هب 

رورپ ناهج  ورسخ  يدوب  ناهج  ات  هک  **** مین دیماان  تسنیا و  مرگید  دیما 

رهطا ناگتشرف  مشچ  �هدرپ  دوب ز  **** ناشرهاط لیذ  هک  دمحم  تیب  لها  هب 

رمث هتسجخ  نآ  زا  تعافش  تخرد  وا  رب  **** دوب هک  البرک  نامیتی  مشچ  بآ  هب 

رگنب مشتحم  هاش  يا  مشتحم  لاح  هب  **** راگنب ادگ  نیا  مان  تمارک  رتفد  هب 

رهوگ راخ  کشم و  كاخ  دوش و  رز  لافس  **** ینک هدارا  رگ  هک  دشاب  وت  ماک  هب  نانچ 

رواخ ورسخ  رواکت  دزات  نورب  ازوج  زا  وچ  هرامش 31 : هدیصق 

روانهپ يایرد  نیزا  دود  درآرب  شلعن  فت  **** رواخ ورسخ  رواکت  دزات  نورب  ازوج  زا  وچ 

رگنهآ دواد  زا  رت  ناسآ  دنک  يزاس  هرز  **** نهآ یمرگ  زک  یشتآ  نایندعم  رد  دتف 

رب رد  ار  هلعش  دریگ  گنت  ترارح  عفد  یپ  **** نازوس شتآ  رد  اوه  بات  زا  یغرم  دتفا  رگ 

رکیپ شدریگ  رد  اوه  فت  زا  ددرگرب  ات  هک  **** دنیب یخزود  شتآ  دیآ ز  نورب  رگ  ردنمس 

رشحم �هصرع  رب  دزو  امرگ  نیزا  رگ  یمیسن  **** ناسآ دنور  رد  شتآ  هب  ناس  ردنمس  ناراک  هنگ 

رتسکاخ زجع  زا  اوه  تخت  رگخا و  تخت  هب  **** هنیلاب دنبای  ربز  رب  شتآ  ریز و  ردنا  خی 

رمجم زا  هتشگان  لحضم  يو  زج  چیه  دنامن  **** شتآ یکیدزن  زا  مه  نآ  رقعم  حطس  زج  هب 

رتمک شتیبلص  دوش  یناشوج  هب  شدنچره  هک  **** یمرگ زا  بلص  ددرگ  هضیب  تاعیام  یعون  هب 

رمضم یخزود  دشاب  شازجا  زا  هرذ  ره  رد  هک  **** نآ طرش  هب  اما  دوش  رهاظ  اوه  نیا  ریظن 
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رد دوب 
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رمرم رگا  دیزادگ و  رد  خی  رگا  امرگ  نیزا  **** تدم ار  ود  ره  يواسم  تدح  تدش 

رورپ ناهج  هاش  �هکس  رز  زا  لیاز  ددرگن  **** ینادزی ظفح  زا  یلو  لیاز  رجح  شقن  دوش 

رز رب  اه  هکس  شمان  درگ  یئوگ  دندرگ  یم  هک  **** یهاش �هکس  زارط  نارود  زکرم  طیحم 

رواد تردق  لیلد  مدآ  تنیط  ماوق  **** ملاع �هسورحم  سراح  مظعا  رالاس  ناهج 

ربکا قلاخ  زیزع  ناکما  ملاع  ظیفح  **** نامرف مج  ناقاخ  نآ  ربکا  دمحم  نیدلا  لالج 

رد دیاشگ  يور  هب  ار  هتسب  رد  ملاع  دص  کلف  **** ار یکلم  هتسبرد  دوش  بلاط  رگ  هک  ینابناهج 

روانهپ تشپ  نیز  کی  ياج  دزاس  هدرک  فساکت  **** دوخ نارری  ار ز  ابص  دهاوخ  رگ  هک  ینامیلس 

رت لخلخت  زا  ار  نامسآ  تفه  تهج  شش  رد  دنک  **** يداب دمد  وا  مظع  �هرطق  رد  رگ  هک  يرما  ردق 

ربمغیپ جارعم  بش  شلابقا  زور  لیدع  **** ینارون حبص  طاسب  شسالجا  ماش  ریظن 

روشک دص  جاب  ششخب  زور  رد  دهد  لئاس  کی  هب  **** متاح دص  راک  تمه  يور  زا  دنک  ناسحا  کی  هب 

روصق هرهز  وا  هبور  ساره  زا  بآ  دوش  **** اقنع تکوش  وا  �هوعص  هوکش  زا  داب  درب 

رسکی نورب  یهام  �هنیس  واگ و  فان  زا  دور  **** اهیدنمروز زا  رس  ود  حمر  نیمز  رب  رگ  دنز 

رصیق يرسک و  شرصق  ناراد  کشک  راتسرپ  **** ناقاخ ورسخ  شلیخ  ناراد  كزی  يارآ  فص 

رپهش نیمالا  حور  شندناشفا  درگ  رهب  شبنج  هب  **** درآ یم  دولآ  درگ  هتشگ  اناغد  ردنا  زونه 

ردفص دوش  ردیح  نوچ  نادیم و  امزآ  درم  نآ  رد  **** دنیب فص  داتفه  رگا  مه  زا  درد  رب  یه  کی  هب 

رفغم كرات و  كرت  میسقت  ششک  رد  نوچ  دنک  **** وا رادتقا  پچ ز  رب  تسار  وم  رس  کی  دبرچن 

رگنل ار  كالفا  یتشک  هن  دنکشب  لزلزت  **** شرهق شبنج  تمایق  داب  اج  دبنج ز  رگا 

رگ ز کلف  ریش  رس  رب  نوچ  دنز  **** شیوزاب روز  زا  ربخ  دبای  نیمز  واگ  مس 
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رکیپ لبج 

ردنکسا دس  رد  هپس  درگ  تظلغ  زا  للخ  **** اجدص دوش  روآ  روز  لیخ  رواخ  هب  دنار  رگا 

ربکالاوه مظعالاوه  زاوآ  دیآ  راوید  ز  **** ناورد شدجنس  رگ  ناورسخ  اب  ایربک  مزع  هب 

رقحا �هرذ  دسیون  مظعا  زین  تمدخ  هب  **** ار تناگدنب  ینداک  باقلا  گرزب  هاش  یهز 

رس درآرب  يدیشروخ  هرذ  ره  زا  تاملظ  رد  هک  **** نامرف دسر  رد  تملظ  عفر  نارود  یهاوخ ز  رگا 

رواخ زا  دود  دیآرب  اضیب  لعشم  ياج  هب  **** دوخ مصخ  زور  نوچ  ار  رهد  یهاوخ  کیرات  رگ  و 

رصرص شبنج  درآ  شبنج  رد  لمح  نوچ  ار  لبج  **** ار يدامج  مسج  ناور  یهاوخ  رگا  داب  زورب 

رشحم �هماگنه  دنز  ناکنک  هزاورد  رد و  **** دوخ بسا  لثم  غارس  تشیج  نشوج  بیج  هب 

رگ نشوج  ناکد  رگتراغ  تا  هزین  ساره  **** یجالح رازاب  هد  قنور  تکزاندوجو 

روآراب حتف  لاهن  تغیت  همشچ  بآ  ز  **** نکفا راب  هنتف  تخرد  تحمر  �هلعش  بات  ز 

رگید تعسو  تسا و  رگید  نامسآ  نیمز و  **** وت يایربک  �هوکش  دجنگ  یم  هک  ملاع  نآ  رد 

ردام زا  ریش  دریگن  ریس و  بل  کشخ  زا  عیضر  **** وت تاذ  يانغتسا  ملاع  رد  دنک  رگ  تیارس 

ربرد دود  رصرص  نوچ  رحب  ردنا  یتشک  دبنجب  **** يرآ لایخ  ردنا  كاخ  بآ و  عبط  لیدبت  رگا 

رگخا �هرهچ  ددرگن  امرس  یلیس  زا  دوبک  **** ار عیابط  دهاوخ  نتشیوخ  لاح  هب  تظفح  رگو 

روحم دنکشب  ار  کلف  رگنل  دلسگب  ار  نیمز  **** وت شالت  روز  نامسآ  نیمز و  رب  رگ  دروخ 

رونا هم  لیدنق  هچ  رشحم  ات  دود  دزیخن  **** نشور نآ  زا  بابحا  �هبلک  یهاوخ  هک  یحابصم  ز 

رتسکاخ �هدوت  دص  ررش  کی  ره  زا  دبای  دلوت  **** ادعا �هناخ  يو  زا  هریت  یهاوخ  هک  شتآ  نازو 

روآ روز  ياهتنحم  تسا  راب  وا  رب  ناروت  زا  هک  **** وت مالغ  یناریا  دنه  كاخ  قاتشم  اهش 

رغاس ار  هاشنهاش  مزب  نایقاس  رپ  دنک  **** وا قیحر  زک  یعیفش  تیاغ  ات  تشاد  یم  رگا 

نیرد
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رت شمشچ  درس و  شهآ  یلاخ و  شفک  کشخ و  شبل  **** ایرد نوچ  دندید  یمن  اهیبارخ  زا  کلم 

رکاچ يونعم  برق  هب  ددرگ  يرتسگ  تحدم  ز  **** ار ورسخ  هک  دراد  نآ  مشچ  تفاسم  دعب  نیا  هب 

رپ درآرب  درگ  رسیم  شبنج  شتسین  ناریا  ز  **** ناریو لد  راب  زا  رپ  لاب و  یب  ناغرم  نوچ  هک 

رسفا امه  لظ  دهن  ناهاش  رس  رب  تبون  هب  **** نارود شدرگ  ياضتقا  ات ز  ناهج  راطقا  رد 

رف نویامه  هاش  �هیاس  یهاشداپ  هالک  **** ار تفالخ  نادعتسم  کیاکی  رس  رب  دهن 

رگشل ترکسع  نوع  ره  هب  اجیه  زور  رد  دسر  **** نودرگ زک  لابقا  دنلب  نآ  ینیمز  يور  رب  وت 

رهوگ نیرتکچوک  شرهوگرپ  نزخم  زا  تسه  هک  **** ار نویامه  عمس  لزغ  نیا  مظن  هب  مد  کی  دهن 

رب نیمیس  يوم  نیگشم  يور  ابیز  يوخ  میالم  **** رظنم شوخ  روظنم  ياک  رای  هب  رب  همان  يا  وگب 

اسآرهم يامیس  هم  يارآ  مزب  يالاب  یهس  هرامش 32 : هدیصق 

رورپ ناج  يازفا  حور  ياسرف  مغ  يامیپ  حدق  **** اسآرهم يامیس  هم  يارآ  مزب  يالاب  یهس 

رثکا يدز  رس  رب  ملق  ار  تبحم  ياه  مقر  **** يرای �هعومجم  رد  هک  دش  عقاو  هچ  مدرگ  ترس 

رتبا نم  رب  رتدب  گرم  زا  ینمشد  يرامگ  **** دوخ قارف  زک  مدوب  هتسناد  رتسود  تنیزا 

رظنم نزور و  غارچ  نم  هار  عمش  يارب  **** يدوب رحس  ات  اهبش  هک  میامیپ  هچوک  نآ  نم  هن 

رت تنیتسآ  منیمن  مشچ  یناماد  رت  ز  **** سلجم رد  دوب  میاد  هک  اهینابرهم  نآ  دش  هچ 

ردرب ار  هقلح  نیراگن  تسد  نآ  زا  مارآ  دوبن  **** اهیزاون مدمه  زا  هک  تیصوصخ  نآ  تفر  اجک 

رگید يا  هناورپ  رس  لد  ياوه  زا  يراد  هک  **** اورپ یب  عمش  يا  یشکرس  نیز  ملد  دراد  نامگ 

رسرب ینز  مغیت  رگا  اپ  مریگناو  تیوک  ز  **** اپرب ینک  مراد  رگا  رس  مرادنرب  تیاپ  ز 

رذآ رد  رازآ  نآ  زا  رازآ  رد  رازاب  نآ  زا  **** نارادیرخ ون  کشرز  نم  مرگ و  رازاب  ار  وت 

نارگ نیا  اب  ناج  شیوشت  زا  نم 
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رگنل نارگ  یحور  کبس  نآ  اب  لد  نیکمت  زا  وت  **** نیکمن کبس  يراب 

رغال نینچ  يدیص  رب  شیوخ  گندخ  عیاض  دنک  **** ینغتسم دایص  نآ  هک  لکشم  مشتحم  سپ  نیزا 

رتخا تفه  توگ  نیمآ  تسا و  زاب  نامسآ  هن  رد  **** هش ياعد  رهب  زک  زاس  یط  یقشاع  طاسب 

رفس نیرد  تقیفر  داب  برح  هب  یتفر  هرامش 33 : هدیصق 

رفظ یپ  زا  رفظ  حتف و  يافق  زا  حتف  **** رفس نیرد  تقیفر  داب  برح  هب  یتفر 

رطخ زا  نمیا  مه  تفار و  نئمطم  مه  **** ریطخ رطاخ  تیدزیا  ظیفح  زا  داب 

رپس ادخ  نوع  نماد  خارف  نیع  **** ار وت  لزا  زا  تسه  هک  راب  غیت  دنتفگ 

رومان نیناوخ  مشچ  شخب  رون  يو  **** راکماک نیطالس  قرف  شخب  جات  يا 

رذگ ینکفا  لادج  زور  هک  نیمز  ره  رب  **** زیر گرب  داب  نوچ  هک  ارودیما  متسه 

رس رازه  دزیر  هکرعم  كاخ  هب  تغیت  **** نت رازه  دیابرب  نیز  ردص  تحمر ز 

رگداد ظفح  دوش  راصح  ار  وت  شیج  **** راگدرک نوع  دنک  دایز  ار  وت  شیع 

رمق �هبق  زا  رپس  دنک  رگا  تمصخ  **** یبن هبابس  دلقم  دوش  تغیت 

رد هب  يروآ  ماین  شا ز  هلعش  غیت  نوچ  **** داب زیر  گرب  ودع  تایح  نمرخ  رب 

ربب تنشوج  دص  هیعاد  ما ز  هدنکفا  **** نم هک  هنم  كزان  نت  نآ  رب  هرز  راب 

رگد يرگشل  افق  اعد ز  زا  دیآ  یم  **** دوز هکناوخ  دیما  تیآ  دوخ  رگشل  رب 

رمک ات  وت  غیت  تسشن ز  نوخ  هب  دهاوخ  **** دیدح زا  یهوک  لثم  هب  دوش  رگا  نمشد 

رزب الب  انامه  هدیرخ  دوخ  رهب  زا  **** رازراک زاس  رز  هب  تسا  هدرک  هک  تمصخ 

رثا تیرود  زا  دنک  یم  هراخ  گنس  رد  **** ریسا لد  یب  نیا  �هیرگ  يور و  یم  وت 

رصتخم هچ  لوطم  هچ  مما  �هلبق  يا  **** تستضایر زا  تاوعد  تباجتسا  نوچ 

رت باجتسم  اعد  مادک  دوب  ایآ  **** دننک اعد  ملاع  �همه  ترگ  مشتحم  اب 
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رپ تخیر  یم  متلود  غرم  هک  یتخب  مک  تقو  هرامش 34 : هدیصق 

رسب مدرب  ینشلگ  رد  یبش  مغ  عفد  رهب  **** رپ تخیر  یم  متلود  غرم  هک  یتخب  مک  تقو 

رحس تقو  رد  تفگ  یم  یلبلب  اب  یلبلب  **** نیزح زاوآ  هب  نم  لاح  بسح  رد  اضق  زا 

رطخرپ تابث  مک  طاسب  یلفس  نیردنو  **** طاشن مک  لالمرپ  طابر  یکاخ  نیردناک 

رذگهر كاخ  هب  ناسکی  نادساح  شدنتخاس  **** هار كاخ  زا  تفرگ  رب  یباتفآ  ار  يا  هرذ 

تریغ شدنتسکش ز  ناتخب  نوگژاو  **** تخب زاورپ  مه  تخاس  يزابهاش  ار  يا  هوعص 
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رپ لاب و 

رت خلت  لظنح  زار  شماک  دندرک  نادسفم  **** تخیر ماک  رد  یتبرش  یشخب  ماک  ار  يا  هنشت 

ررض دص  شدیسر  ناعبط  ادگ  ياهدسح  زا  **** تخاون ششخب  کی  هب  یعبط  یخسار  یئاونیب 

رد دنتسب  شخر  رب  نادنبریخ  يور  هب  رد  **** دوشگ رد  دقفت  زا  يرایرهش  یبیرغ  رب 

رسداد شکاله  يارحص  هب  نادودرم  گشر  **** لوبق دیق  رد  دوب  يدنب  ریچخنزا  يدیص 

ربز ریز و  شتخاس  نارود  قاط  يدنلب  رد  **** يا هبتر  نودرگ  فطل  زا  يا  هبلک  ناریو  دوب 

رشب نج و  رورس  يدنلبرس  سبزا  درک  **** شدزیاک ناریم  ریم  ناریا  هام  هتوک  هصق 

رس تخارفا  شرع  هب  ار  ملاع  تارذ  رس  هب  رس  **** كاخ شرف  زا  شتلود  باتفآ  عولط  زو 

رتشیب دقفت  مشچ  رتشیپ  زا  مشتحم  **** تشاد شیفاک  فک  ربا  ندرک  حشرت  زا 

رمملادودسم تشگ  یهانگ  یب  دقفت  نآ  و  **** داتسیا زاب  ناهگان  یئاطخ  یب  حشرت  نآ 

ردب رس  ینارگ  رس  بیج  رورس ز  نآ  فطل  **** نآ مرج  زا  درک  هک  دش  عقاو  هچ  مناد  یمن  نم 

رش ریخ و  زا  رشب  دارفا  لیخرس  ورس  نآ  **** دید هچ  يو  زا  صولخ  زج  يدیرم  تاقوا  ردنا  و 

رحس ماش و  اکب  نیع  زا  يرادیب  نآ  هن  ای  **** اسم حبص و  اعد  سوق  زا  يزادنا  گندخ  نآ 

رهوگ رپ  نارود  بیج  تسا و  رد  رپ  نودرگ  لیذ  **** نآ ياشنا  زا  هک  اه  تحدم  بیع  یب  نآ  هن  ای 

رذگ رظنم  نیا  فقس  زا  دنک  یم  هدیسران  **** نابز رب  لد  زا  هک  اهبرای  بیر  یب  نآ  هن  ای 

رصتخم هدمآ  شبنج  ردنا  تلم  ریصن  اب  **** ریقف صالخا  هک  اهیزرو  صالخا  نآ  هن  ای 

رب هراچ  قیفر  يا  تفگ  ونش  نومضم  لبلب  **** دیشک نومضم  زا  هدرپ  نوچ  وگ  هناسفا  لبلب 

روص رد  ینعم  صاخشا  رگ  هولج  تعبط  ياک ز  **** دورس نیا  ناوخ  هنگ  یب  نآ  لد  شوگ  رد  زیخ و 

ردق نیا  ار  یئوت  نوچ  وا  دنک  یم  لطعم  یک  **** تسین شاتمه  نخس  ردق  نتسناد  رد  هک  نآ 

وت رد 
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رنه نیا  وا  رطاخ  شیپ  هدیشوپ  دوش  یک  **** سابل دص  مدرم  بیع  زا  رگا  دنناشوپ 

رکش ناتسزوخ  هب  ات  ناتسرکش  نیز  دور  یم  **** وا فاصوا  رد  وت  کلک  شبنج  شوخ  ین  زک 

رگد ناج  نامز  ره  تحاصف  صخش  نت  رد  **** دنک یم  شنیرفآ  نومضم  عبط  شیانث  زو 

رب رحب و  ردنا  رس  ار  رهاوج  ياهناوراک  **** دهد یم  ترکف  رالاس  ناوراک  شحیدم  زو 

روراب ار  ملق  لخن  نک  مظن  لالز  زا  **** لایخ غاب  رد  زیخ و  يریذپ  یم  تحیصن  رگ 

رطم دزیر  مک  فطل  لاس  گشخ  ياضتقا  ز  **** تلد تشک  رب  دنچره  تیبرت  باحس  زو 

رجش دزیگنارب  تعبط  یناقهد  رجح  زا  **** نخس زاجعا  زک  شحدم  رس  رب  ور  نانچ  نآ 

رمث رپ  مه  دوش  لگ  رپ  مه  قافآ  نماد  **** امن وشن و  تدم  راظتنا  یب  رجش  زو 

رس یناوخ ز  انث  متفرگب  رهم و  متفرگ  رب  **** توکس رهم  یگدرسفا  متشاد ز  بل  رب  هک  نم 

رقم ار  ملاع  ود  اتمه  یب  تاذ  رف  هب  يا  هرامش 35 : هدیصق 

رپس ار  نودرگ  تفه  تنوع  دیشروخ  �هیاس  **** رقم ار  ملاع  ود  اتمه  یب  تاذ  رف  هب  يا 

رمک ددنب  یمن  اما  لایخ  ددنب  یم  هوک  **** تسوا گنس  مه  نامساک  تلمح  راب  لمح  رهب 

رظن رد  دراد  وت  ریبدت  نوناق  �هخسن  **** ریظن ار  شیار  تسین  یتیگ  طبض  ردناک  خرچ 

رصب زا  مشچ  �هعماس  زا  شوگ  قطن و  زا  نابز  نوچ  **** راکماک میرک  يا  تسنارماک  ملاع  وت  زا 

رمق سمش و  مظعا  ياه  هفک  زا  یکی  رد  **** دیدپ دش  یتسکش  دیجنس و  وت  مظع  نامسآ 

رفملا نیا  نامسآ  اب  نیمز  تشهد  زا  دیوگ  **** نیمز رد  درآ  شبنبج  نوچ  رفظ  تقو  تتئیه 

رفس راب  رفظ  ددنبرب  مصخ  هاپس  زا  **** هار درگ  زا  دسر  نوچ  تحتف  رالاس  ناوراک 

رمث شلابقا  گرب و  شحتف  تسا و  خاش  شترصن  **** مادم يرطف  تیصاخ  زک  تسا  یلخن  تتلود 

ربتعم یتفم  چیه  زا  ناشرازآ  يوتف  **** اج چیه  دشابن  يدرگ  نامرحم  هانپ  رگ 

ناموصعم نوخ  تلم  تفه  ردنا  ددرگ  **** یشک مرجم  ات  دصق  هللارفغتسا  ینک  رگ 
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رده

ردم زا  درب  ردب  تیدامج  صقن  ناوت  یم  **** وت ياه  تمکح  ریسکا  یئازفا  لامک  زا 

رج فرح  زا  عفر  بیکرت  رد  دوز  رج  تلاح  **** دوش یم  تبصاوخ  انغتسا  دهع  ياضتقا  ز 

رومان يوجمان  رادمان  ویدخ  يا  **** یمدآ کی  رد  هدید  مک  کلم  نج و  �هدید 

ریس نسح  همه  نیا  لاقم و  فطل  همه  نیا  **** لامج ناش و  همه  نیا  لالج و  رف و  همه  نیا 

رضحام درآ  وچ  نامهم  کی  رهب  تلامشوت  **** ناهج دص  تمعن  لامالام  طارفا  زا  ددرگ 

رز رتررکم ز  يزیچ  ادگ  مشچ  رد  تسین  **** داب هدرب  ار  اه  جنگ  ررکم  اجناک  ترد  رب 

رپس ار  یهاپس  نماد  درد  ار  يرهش  هک  سب  **** موجن رپ  مه  نیمز  ددرگ  تندیشخب  رز  تقو 

ردق شناد  یتشک  رد  اضق  اب  تریمض  يا  **** ارواد ارادم  ملاع  نارورس  ارایرهش 

ردب لد  زا  منک  یم  اما  توفع  دامتعا  ز  **** يا هنوگ  تیاکش  لد  رد  تیفطل  مک  زا  مراد 

ربز ریز و  ما  هناخ  دش  تنکسم  رمم  زک  **** ارم دمآ  تسکش  نیا  لاسما  رمع  مامت  رد 

رت کشخ و  رد  امن  وشن و  �هاشن  وم  رس  کی  **** دنامن نم  دوجو  تشک  رد  هقاف  مومس  زو 

رو هرهب  مدیما  شوگ  دشن  مه  یباوج  زا  **** لاح ضرع  مدرک  دنچره  ترد  رب  ترورض  زو 

رگد یلاس  زا  لاس  ره  رترود  نم  ترد  زا  **** راپ لاسما و  دندش  ناکیدزن  کشر  نارود  هچ  رد 

ردق نیا  يراذگاو  مشیوخ  هب  تلاح  نیردناک  **** رادتقا یک  رواد  يا  دوب  وت  زا  یک  نیا  مشچ 

رت عوفرم  نانگمه  زا  نم  بوصنمدنسم  **** دوب وت  مزب  رد  هک  مناوخانث  نآ  رخآ  هن  نم 

رذگ نودرگ  زا  یگنهآ  شیپ  هب  نم  نایتخب  **** دنتشاد توعد  لها  راطق  رد  تیارب  رز 

رگراک ماهس  جامآ  تسا  نیسوق  باق و  **** وت رهب  میاعد  تسش  زا  بش  ره  مه  نامز  نیو 

رب رحب و  باتفآ  يا  نیزا  تسا  مرگ  نم  تشپ  **** ماش هب  مزور  رگا  درآ  تیرهم  یب  زا  نمشد 

هک دناد  یم  هکناک 
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رحس ترهم  زا  درک  دناوت  یم  مماش  زاب  **** وت رهب  مراک  هچ  رد  اهبش 

رصتخم ار  نخس  یعاد  يا  نک  وا  ياعد  رب  **** راصتخا رهم  بانطا  بل  بیز  نوچ  تسه 

رقس وزرفا  شتآ  کلام  تسا  رارشا  ات ز  **** نانج يارآ  �هضور  ناوضر  تسا  رایخا  ات ز 

رقم اداب  رقس  ار  تنانمشد  تواقش  زو  **** ناکم اداب  نانج  ار  تناتسود  تداعس  زا 

راک رخآ  رهد  شبنج  نارگ  دهم  رد  تشگ  هرامش 36 : هدیصق 

رادیب متخب  �هدیدنارگ  باوخ  زا  شوخ  شوخ  **** راک رخآ  رهد  شبنج  نارگ  دهم  رد  تشگ 

راوهر مربص  ضیار  زا  لما  نار  ریز  **** دندش زور  بش و  ماردپ  بهشاو  مهدا 

راثآ مدرد  تشذگن ز  هک  داد  يرثا  **** رخآ دوب  رثا  رید  سب  هک  ربص  يوراد 

رانک هب  شدیشک  تخب  هت  هب  درب  یم  رود  **** بعت بادرگ  �هبذج  کی  هب  هک  ار  یتشک 

رامد دروآرب  درد  مغ و  لیخ  زا  دوز  **** یلو زیگنا  هپس  تجهب  ورسخ  دش  رید 

رادج فقس و  دش  هتسارآ  شرهوگ  ردب و  **** نونکا دوب  رجح  شبیز ز  هک  هبلک  نآ  رخآ 

رازلگ نارازه  کشر  ندز  مشچ  کی  هب  دش  **** تسیرگ راز  ناهج  مشچ  ورب  هک  یموب  کشخ 

راهب يوب  نم  لد  ماشم  هب  دز  نازخ  رد  **** یبجعلاوب زا  هک  دوب  نمچ  هچ  میسن  نیا 

رامخ مان  نابز  هب  دباین  قوذ  زا  رگد  **** دیسر وچ  بل  رب  هک  دوب  حدق  هچ  قیحر  نیا 

راشبتسا يدبا  راهب  تاراشب  هب  **** زورما مراد  هک  هدید  نازخ  لخن  نآ  منم 

راخ �هتوب  رهز  شوج  لگ  نمرخ  دص  هدز  **** ورد لابقا  هک ز  نآ  تسا  نم  تخب  نشلگ 

رارف هدرک  ما  هلصوح  مک  دساح  ناهج  ز  **** ورف هتفر  ما  هتفوکرس  نمشد  نیمز  هب 

راب تزع  دص  هب  لاسما  هک  هصغ  نیزا  نآ  **** شیپ تلاح  نآ  زا  لاحلا  هک  کشر  نازا  نیا 

رای تصخر  مدوخ  زازعا  تحاس  رد  هداد  **** دنلب هبتر  مدوخ  دادما  توق  زا  هدرک 

راقو سیقلب  �هسمش  تیبرت  �هیاس  **** ماقم سیجرب  �هرهز  تیوقت  �هیاپ 

یناشاک مشتحم  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 824زکرم  هحفص 528 

http://www.ghaemiyeh.com


هک ز **** مناخ ناخیرپ  سنا  کلم و  هاشداپ 
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راع دراد  يرپ  روح و  یهشنهاش 

راصح تفه  کلم  وچ  شفافع  نسح  زا  دراد  **** ناهج سومان  هک  سومان  همطاف  میرم 

رابک تسا و  راغص  قزر  �هطساو  شفک  هک  **** ریبک قازر  هگ  رد  هتخومآ  تمسق 

رارقا درک  دوخ  یئاوسر  هب  هدرپ  سپ  رد  **** خرچ �هلجح  �هعبار  وا  تمصع  اب  هک  نآ 

راکنا درک  درخ  شیپ  یلو  نزو  يوعد  **** دومن گنس  نارگ  هوک  يو  تفع  اب  هکناو 

راذع دیشروخ  �هسمش  نآ  خر  زا  ناشن  شک  **** نداد دناوتن  سنرقم  رصق  نیرد  ات 

رادیب تمایق  هب  ات  دوش  هک  دراذگن  **** دیامنب رگا  مه  شباوخ  هب  تخب  یسک  هب 

راهم رهب  زا  شدریگ  دوخ  �هقان  رب  خرچ  **** رگا ددنب  شا  هیراج  نیمک  يایلع  دهع 

راهظا ترورض  هب  لوا  دوخ  ثینات  رس  **** دنکن رگ  وا  فک  زا  راهم  �هقان  دشکرد 

راب هیلاع  دوش و  نوچ  ناشف  کشم  نیمز  رب  **** وا یلاع  مرح  ياوه  �هدرورپ  رطع 

راذگ هخفن  نآ  دنک  یماشم  هب  ادابم  هک  **** نوریب نوچ  یب  تمکح  درب  داب  زا  شبنج 

راب ترضح  نآ  رد  تسین  شیمرحمان  هک ز  **** دهاک یم  مغ  تسا ز  روکذ  لیخ  زک  هام 

راد هنیآ  شدوش  نازینک  نیئآ  هب  هک  **** دراد يدیما  تسا  ثانا  کلس  زک  رهم 

راصبا زا  دربب  تریصب  نسح  شبضغ  **** درادرب طلغ  هب  خر  نآ  زا  عقرب  رگا  هام 

رابغ چیه  رثا  زا  رهم  �هنیئآ  رب  هک  **** سوه درگ  شردقنآ  كاپ  نماد  رب  تسین 

راهب خاش  زا  دنک  لگ  شمدق  رب  نوچ  داب  **** دیب نوچ  شفیطل  يوخ  یکزان  زا  دزرل 

رات بش  بیج  همیسارس ز  دنرآ  رب  رس  **** رهم هم و  دنیشن  داب  زا  رگا  شمزب  عمش 

راوید ددرگن  دیشروخ  وترپ  عنام  **** دنک جارخا  مرح  زا  رگا  دهاوخ  ار  هیاس 

راکش ریش  تمرتحم  مرح  ناگس  يا  **** هوکش لیپ  تنکش  فص  هپس  ناهک  يا 

راهنز یب  لجا  نوچمه  مد  همه  ترهق  غیت  **** تلهم یب  اضق  نوچمه  اج  همه  تمزج  مکح 
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يذ ردق  تنوع  هتسج ز  تیوقت 
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راگرپ یب  کلف  ترود  هب  هدید  تیبرت  **** تردق

راطقا رد  نازو  داب  نوچ  وت  فاطلا  رکذ  **** فارطا رد  ناوربآ  نوچ  وت  فاصنا  تیص 

راوس هاش  دص  رس  تشخر  مس  لاله  رب  **** نیبج هام  دص  خر  تیاپ  فک  ناشن  رب 

راد هیشاغ  کلف  قاروا  همه  تافص  زا  **** شک هیشاغ  کلم  فانصا  همه  تباکر  رد 

راسی دنا و  نیمی  نازات ز  هک  حتف  ترصن و  **** سب وت  روصنم  رکشل  ددم  يارب  زا 

رادقم نودرگ  تردق  اضق  ردق  يا  **** تتیبرت زا  يوترپ  افعض  رب  دتف  رگ 

راکش غرمیس  رد و  ردژا  نکفا و  لیپ  همه  **** دنوش مظع  را  لثملا  یف  خلم  روم و  هشپ و 

راذگهار سخ  راخ و  زا  هک  هیکت  متشاد  **** تخب یتسپ  رذگهر  زا  رتشیب  نیزک  نم 

راقو نودرگ  �هرهز  يا  وت  نوع  زا  مد  نیا  **** فرش ناویا  �هسمش  يا  وت  فطل  زا  مد  نیا 

رابکتسا زا  منک  یم  دوخ  شلاب  رب  هیکت  **** الیتسا زا  مهن  یم  هم  دنسم  رب  ياپ 

راهب ربا  وت  مزیگنارجش و  غاب  هزات  **** نم هک  تسیقرت  راثآ  لوا  زونه  نیو 

راتت نیچ و  ردب  ات  شبح  دنه و  زا  يراد  **** کلم یئاراد  هچ ز  رگ  اکلم  رورپ  هدنب 

رایسب یئانث  ناعیطم  دنناوخ  حدم  **** دح یب  یئادف  نامالغ  دنناشف  ناج 

راغص رابک و ز  نکیلو ز  تسا  عیطم  کی  **** دیفس هایس و ز  نکیلو ز  تسا  مالغ  کی 

راثن وت  رب  اقب  دقن  دنک  هعقب  نیردنو  **** دردب شتایح  بیج  لجا  تسد  رگا  هک 

راتفگ ردان  ریاط  نآ  يو  قطن  لبلب  **** درب هب  ترسح  هب  وت  يانث  ناتسلگ  زو 

راود رهپس  یعس  دیاب  ات  دنک  رگ  **** رود رد  دریگن  هدنیاتس  چیه  وا  ياج 

رافغتسا ینک  هک  هب  دنک  تسیئاتس  دوخ  **** هللا ناحبس  همه  نیا  فازگ  فال  مشتحم 

راورکاچ شو و  هدنب  ناود  دنا  جوف  جوف  **** يرپ روح و  زا  شیپ  زک  یش  سیقلب و  شیپ 

راهظا دوخ  یگدنب  ینک  هک  یشاب  هک  وت  **** رهاظ دوخ  يرکاچ  ینک  هک  یشاب  هک  وت 
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زا
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رارکت وا  �هیعدا  ینک  هک  سب  نیا  وت  زا  **** بیترت وا  �هنیآ  یهد  هک  سب  نیا  وت 

راهن لیل و  �هطبار  هطباظ  ببس  **** تسوا يدنوادخ  هک  یئادخ  هب  اباتفآ 

رابج تفار  تیاغ  زا  شلمزم  دناوخ  **** مایق طارفا  زا  تعاط  بش  هک  یلوسر  هب 

رازه هب  يدیسر  ریبکت  ریبکت ز  گناب  **** بش ره  شزامن  مارحا  رد  هک  يریما  هب 

رادیب بکاوک  مشچ  نم و  مشچ  زج  تسین  **** نارگ باوخ  رثا  زک  بش  تملظ  نیردناک 

راکذا ناز  نابز  راک  زا  دور  یم  ارم  هک  **** اعد وت  ياقب  رهب  زا  منک  یم  ردق  نآ 

راتفگ زا  قطن  ترثک  دنکفیم  ارم  هک  **** نابز هب  لد  زا  مروآ  یم  وت  رکذ  ردقنآ 

رالاس یتیگ  ثراح  ناهج  ناویدخ  ز  **** هدرتسگ تمظع  يامه  لظ  دوش  ات 

رامش زور  ات  وت  لظ  ناهج  قلخ  رس  زو  **** ترس مک ز  دوشن  نویامه  باون  لظ 

راهب لصف  نیرد  مایا  نشلگ  زا  مراد  هرامش 37 : هدیصق 

رامش تسباسح و  نوریب ز  هک  غاد  ردق  نآ  **** راهب لصف  نیرد  مایا  نشلگ  زا  مراد 

رامد هدروآرب  راز  نم  کشخ  رت و  زک  **** رهپس دادیب  شتآ و  فت  غاد  نیلوا 

رانک هب  دتفین  ياج  رگا  محون  یتشک  **** دوش هک  ور  جک  علاط  شور  رگید  غاد 

راگن کشا  زا  خر  تسا و  راکف  گشر  زا  ملد  **** نآ زا  هک  نمشد  هب  تسود  رظن  رگید  غاد 

راز هدرزآ  نم  كاله  هب  الا  یضار  **** دنین هک  ادعا  یشیدنا  متس  رگید  غاد 

راو سگرن  وزا  منابیرگ  تسد و  اصع  هب  **** مادم هک  اپ  زا  یگداتفا  مغ  رگید  غاد 

رایع ردق و  کبس  رقف  ببس  زا  شدش  هک  **** نارگ هوک  نآ  دوخ  رق  فسا و  رگید  غاد 

راوخ همه  نازیزع  دنا  سیسخ  لغش  نیزا  هک  **** بلط رهب  زا  نتخیگنا  ببس  رگید  غاد 

راثآ نم  زا  هتشاذگن  هک  هدنام  رثا  نیا  **** بجع غاد  نیزو  غاد  ره  هدنام ز  يرثا 

راکف تسا  زیزع  ناج  وزک  غاد  نیا  مخز  **** يدبن لد  رب  يدوب و  رگید  غاد  دص  شاک 
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کلف يا 
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راخ تبیه  لگ  تایه  زا  نم  هب  دیامن  یم  **** یبجعلاوب زا  هک  تسراهب  هچ  نیا 

رارش هدنزیر  �هلعش  نآ  رس  رب  ناوغرا  **** زیت شتآ  لگ  رگخا و  نم  �هدید  رد  هچنغ 

رارق ربص و  یب  نم  بیکش  بیج  نوچ  كاچ  **** غاد �هبانوخ  هب  هدولآ  ینهاریپ  �هلال 

راب هقعاص  بش  يوسیگ  وچ  رونرپ  زور  **** منمچ ورس و  �هیاس  رظن  هب  دیامن  یم 

راز نم  مشچ  هب  تسیناشف  کشا  هژم  **** هتسش منبش  هزبس  ناور  بآ  بل  رب 

رازه يرمق و  �همغن  نغز و  غاز و  گناب  **** شوگ رد  زیمتم  مغاب  هشوگ  رد  تسین 

رارف هناوید  نم  زا  رارق  مارآ و  ربص و  **** نونج ناطلس  ینابنج  هلسلس  زا  هدرک 

رابدا زا  ارم  لابقا  تیار  هجهم  **** نوگن تخب  ورف  هدرب  يرث  هب  ایرث  زا 

رادم تس  هداهن  هنیک  رب  هک  رادغ  خرچ  **** مبعت تشد  هب  هدروآ  برط  ضایر  زا 

رانک هب  درآ  ما  هطرو  نیزک  تاهیه  رود  **** نوریب درآ  میتسپ  نیزا  هک  لکشم  رهد 

راهظا رهد  �هنیآ  دنک  شیوخ  تردق  **** ممغ داینب  ندرک  ربز  ریز و  زا  رگم 

رابکتسا زا  يو  نازینک  دنهاوخ  هدجس  **** ریسا خرچ  �هعبار  زک  هیناث  میرم 

راهظتسا وا  رد  كاخ  هب  تسار  نامساک  **** مناخ ناخیرپ  هدازهش  هبکوک  نامسآ 

رانک هب  دزیرگ  هدرپ  دص  سپ  ردنا  تملظ  **** نوریب دیآ  قتت  زا  رگا  هک  یباتفآ 

رارمتسا مقر  دزیا  دشک  شتایح  رب  **** دهاوخ رد  اقب  لوط  رگا  هک  یبایماک 

راصح هنیئور  هعلق  يورک  نیا  بابح  نوچ  **** مه زا  درادب  تسد  دوبن  رگ  وا  ظفح 

راسخر ناز  دتف  سکع  ورب  هک  نکمم  تسین  **** کفنم ددرگ  هنیآ  زا  رگ  ثینات  فرح 

راصبا رد  دنک  هولج  رشب  وچمه  يرپ  رگ  **** دوخ یمان  مه  تریغ  زا  شندنار  ناهج  ز 

رادج هب  روصم  کلک  دشک  هک  ار  یتروص  **** شمرح ياه  هیراج  روص  نیراگن  زا 

راوید رد  دنک  مرش  زا  دباترب و  يور  **** رگا دیاش  وا  تمصع  قرق  ياضتقا  ز 
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بآ دنکن  **** تسا رازلگ  دص  ود  هک  وا  مرح  ضایر  رد 
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راز سگرن  تیبرت  اوه  و 

راذع دیشروخ  �هسمش  نآ  ضراع  لگ  هب  **** یمشچ سگرن  تایه  زا  دتف  ادابم  هک 

رادید دیامن  هب  ار  مدع  باوخ  هتفخ  **** يروح تنج  نزور  زا  يو  يامیس  هب  رگ 

راتفگ دناتسب  يو  زا  یلو  ناج  دهدب  **** ون هچرگ ز  شکلف  مدید  هچ  هک  دیوگن  ات 

راتس درادن  روتسم  یفخم و  بش  زور و  **** مرحمان رظن  زا  شمرح  نیمز  رگ 

راتخم لوسر  ثاریم  هب  زاجعا  هب  هن  **** نیمز هب  دتف  یب  رون  رپ  رکیپ  ناز  هیاس 

راهنز وا  فک  درآرب ز  راخذ  رحب  **** مد کی  رد  دنکچ  ریاخذ  راثیا  دصق 

راطق شراطق ز  روص  مد  هب  ات  دلسگن  **** ناور دوج  �هلفاق  دنک  وچ  نت  کی  رهب 

راسهوک رد  يرد  کبک  دنز  زاب  رب  هدنخ  **** ملظ �هجنپ  رس  تلوص  دنکش  نوچ  وا  لدع 

راوس دیشروخ  �هبترم  زا  لثملا  یف  دوش  رگ  **** دورن شمصخ  رس  زا  هایس  تخب  �هیاس 

راع اهنآ  ار ز  وت  نازینک  �هدنبور  شرف  **** تسا هبترم  زا  هک  داشلد  يدنوارورس 

راهنا رب  میز  هک  توافت  تسنآ  زا  شیب  **** ناشلذ اب  لد  تسد و  رب  وت  تسد  لد و  زو 

رادقم نامیلس  دیدرگ  هک  هبتر  ردق  نآ  **** ناملس ناشیا  تحدم  هزیاج  زا  تفای 

رابرهوگ مرب  رحب و  رب  وت  حدم  رد  زو  **** میلس عبط  زا  ماوت  نامز  نامیلس  هک  نم 

راطقا رد  ناور  دنراطق و  هب  منایتخب  **** مادم روز  رپ  تعلخ  يوق  ياهنخس  زو 

رازاب نم  زا  رت  مرگ  اج  همه  ار  نالماح  **** تسنم نیواود  راب  یشک  رهاوج  زو 

رامگ بوشآ  هدمآ  دوسح  گنت  لد  رب  **** عیسو رصق  نیرد  هک  یعیفر  ردق  نینچ  اب 

رابخا لیبس  هب  يریبخ  وت  بانج  هب  **** دنک ضرع  ارم  لاح  رگا  هک  منانچ  نآ 

راکفا رد  اطخ  راکفا  رطاخ  نینچ  اب  **** ندرکان دوب  زاجعا  هک  فاصنا  یهد 

راتت نیچ و  نتخ و  اطخ و  هب  كربت  زا  **** درب داب  ارم  كاخ  رگ  هک  تسا  یلاح  هفرط 
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هک دوبن  رود 
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راظنا ردنا  دنک  شزیزع  راو  ایتوت  **** یلحک رهپس  فاصنا  ز 

رابغ وچ  منیشن  رهدلادبا  یهار  هب  ای  **** یمزب رد  منک  هار  رگا  کلم  نیردنو 

راذگ هداتفا  نم  رب  دنکن  سک  طلغ  هب  **** نخس هراچیب  نم  اب  دنکن  سک  طخس  هب 

راید هفرط  نیرد  رای  نم  هب  راید  تسین  **** ما هریاد  هن  زکرم  یلدب  یب  زا  هچرگ 

راتفگ نیریش  �هشیدنا  هردان  مشتحم  **** وت �هجهل  شوخ  لبلب  اکلم  هتوک  دصق 

رابک راغص و ز  یغامد ز  هتفشا  دراد  **** فیرش عیضو و ز  ینورد ز  هدرزآ  دراد 

رازآ نآ  رذگهر  زا  دشک  ایلع  عبط  **** دابم هک  ور  نآ  زا  دراد  یمن  ضرع  دوخ  لاح 

رابج تریذپ  ماهلا  لد  رد  دنکف  **** بیغ هک ز  نیا  اعد  اما و  دنک  یم  اعد  کی 

راکبا یشع و  هب  تیاعد  لوغشم  تسیک  **** يرشب قوف  شیپ ز  رشب  دارفا  هک ز 

راود رهپس  رود  وا  هب  تسیهابم  هک  **** تسیک اتمه  یب  �هدنب  نآ  وت  نامالغ  زو 

راک همه  زا  دای  وت ز  نابز  هب  دمآ  دهاوخ  **** یندمآ راک  رکاچ  يودف  نیمادک  زو 

رامش زور  ات  وت  یلعم  باون  مان  **** دنام یقاب  نایم  هب  دهاوخ  هک  مظن  اجک  زو 

راب رگد  نداتفا  دهاوخ  لحاس  هب  هرامش 38 : هدیصق 

رارسا يایرد  شبنج  زا  يرد  **** راب رگد  نداتفا  دهاوخ  لحاس  هب 

راتفگ هب  رگید  ار  کلک  نابز  **** دروآ دهاوخ  يزار  فشک  رد  نانب 

راهظا درک  دهاوخ  ریرقت  بل  **** یلوم یفطل  یب  فطل و  ثیدح 

رایعم نازیم و  نیرتهب  ار  نخس  **** تسا ینعم  رازاب  رد  هک  نآ  یلوم  هچ 

رارقا تسار  تغالب  دوخ  زجع  هب  **** شلامک فاصوا  ردناک  یغیلب 

راتسرپ شناهاش  دنصالخا  زک  **** ربکا يار  مظعا  روتسد  نیهم 

راونا رون  رونارهم  دمحم  **** تلاسر جوا  رین  یمس 
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رادهگن اداب  نامز  تافآ  ز  **** ضرالا قلاخ  شنیمز  يور  رب  هک 

رای مهب  تبسن  زا  ود  درف و  یکی  **** مایا نم  زا  درب  رد  هس  شرازاب  هب 

راب نارگ  یتیگ  یکی  ره  لمح  ز  **** هناورسخ ياه  جنگ  اهرد  هچ 

دش ار  رد  نآ  نم  زا  وچ  **** روجنگ هنازرف  نآ  تمه  زا  یلو 
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رادیرخ

راب نیا  هک  دش  منیشن  رطاخ  نیزو  **** تمیق داد  رد  کی  ثلث  ار  رد  ود 

رازیب دوب  تیاغ  هب  ادوس  نآ  زا  **** نم دب  تخب  زا  رازاب  نیا  رد 

رارسا ياناد  ياک  هتسهآ  وگب  **** فصآ شوگ  رد  ابص  يا  ار  ادخ 

راب مرد  تسد  لد و  دنوادخ  **** زیر رهگ  قطن  مد و  ياسانش 

رایسب لیم  رهوگ  دیراورم و  هب  **** يراد هک  مدرم  یسب  زا  مدینش 

راوهش رد  کی  تدیآ  یم  فک  هب  **** یشورف رد  تسد  هب  یهاگ  رگ  و 

راورخ راورخ  اپب  شخرس  رز  **** تسد زا  يزیر  یم  ناشف  لگ  داب  وچ 

راخذ يایرد  يا  نزخم  رد  ار  وت  **** یلاح تسیچ  اهرهگ  زک  امرفب 

رازاب هب  مدروآ  نم  تک  اهنآ  زج  **** ناهاش شوگ  اهنآ  هب  دزان  یم  هک 

راو نیگن  مدنک  تشوخ  مان  نآ  رب  **** ترهش رهب  زک  نانچ  نآ  صیصخت  هب 

راوازسان یئاتس  دوخ  تیاغ  هب  **** تسا ناغلاب  زک  مشتحم  يا  شومخ 

راب یگدنمرش  زجب  درآ  یمن  **** يوعد مخت  ینیمزرس  ناس  نیرد 

رادناهج يار  نآ  داد  یئاهب  **** ینوبز نیا  اب  ار  وت  مظن  رد 

رادقم ردق و  مظع و  هب  هن  تمیق  هب  **** تسا شیب  جنگ  دص  زا  لد  مشچ  رد  هک 

راظنا رد  اه  يریظن  یب  زا  ملع  **** هدیزگرب ياه  هفحت  رسارس 

رادیرخ ملاع  رد  تسین  هب  نیزک  **** روایب يراد  يرد  رگید  رگا 

راعشا رازاب  رد  تسین  یمیرک  **** وا نوچ  هک  نک  شیانث  ردنا  عورش 

راود خرچ  نادرگ  زور  ات  رسب  **** راو نابساپ  ترصق  درگرب  یهز 

راع یهشنهاش  زا  تسار  ترازو  **** تهوکش زک  يریزو  مظعا  یهز 
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رات رب  هرهز  گنچ  تسا  ریس  دبا  **** ترورس زک  يریرس  نودرگ  یهز 

رایس خرچ  تمدخ  هب  تمیظعت  ز  **** هداتسیاک ینیشن  دنسم  نآ  وت 

راطقا رد  ینامیلس  فیصوت  ز  **** هداتفواک یناشن  فصآ  نآ  وت 

رامدوخ دلج  زا  غیت  وچ  دیآ  نورب  **** ترما يار  دشاب  ضرفلاب  رگا 

راتفر دنام ز  نوگن  لیس  هرب  **** تیهن داب  دیآ  شبنج  رد  رگ  و 

راسهوک شحو  رس  کی  دنیآ  رهش  هب  **** عیابط زا  تشحو  عنم  رگ  ینک 

وت زا  ددرگ  وچ  نید  غارچ 
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رانز هلاس  دص  رفاک  دزوسب  **** رونلاوذ

راجشا راجحا  لبج ز  رد  دنامد  **** تیعس ناقهد  دوش  مزاج  رگا 

راخ نزوس  زا  لگ  گرب  ریرح  **** بیسآ تظفح  هانپ  رد  دباین 

رات بش  رت  نشور  زور  زا  دوش  **** رون توسک  دشوپ  وت  زا  هام  رگ  و 

راچان تاملظ  زا  رس  روخ  درآرب  **** تملظ عفر  یهاوخ  رابکی  رگا 

رامیب هچ  ریسکا و  هچ  اقنع و  هچ  **** تنامز رد  مد  ینز  تمکح  زا  رگ 

راوید راچ  نیز  سرف  دزات  نورب  **** تلالج ددرگ  بلط  زیح  رگا 

راکفا رحب  رد  نوچ  صاوغ  يوش  **** گنت دوش  رهوگ  رد و  رب  ملاع  ود 

رایط غرم  ددرگ  هخفن  کی  یمد  **** يو رد  يزاس و  يرکیپ  رگ  لگ  ز 

راثآ ردنکسا  رصیق  يا  دوبن  **** تیلباق نیا  رس  هب  رس  ار  ناهج 

راگرپ �هدننادرگ  وت  نوچ  یظیفح  **** ظفح زا  دشاب  شتشز  بوخ و  درگ  هک 

رالاس رالات  ایلاح  ار  نورج  **** ینیزگ تکلم  رس  زا  سک  رگا 

راصنا ناوعا و  یب  راصنا  �همه  **** وت زا  هتسب  رد  يدب  رگ  هنرگ  و 

رادربخ يدوب  ترونا  ریمض  **** روم لد  زک  يدومن  شظفح  نانچ 

رامعم هناریو  نیرد  يدیدرگ  وچ  **** رومعم وت  زا  تشگ  مه  دغج  يارس 

راقنم مزیر ز  یمن  رکش  زج  هک  **** زین ارم  نشلگ  نیا  ناغرم  زا  رگ 

رازلگ هفرط  نیا  ناتسرکش  دوش  **** شیوخ نشلگ  رد  هر  شیب  نیز  یهد 

راپ درب  ترسح  دص  لاسما  رب  هک  **** رپ دوش  ملاع  نانچ  تفاصوا  زو 

راثآ زجعم  ریمض  رحب  زا  نم  **** تیانث بیترت  رهب  زک  ضرغ 

راحسا هب  ات  یلایل  زاغآ  ز  **** یلال ترکف  �هتشر  رد  مشک 
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رازآ دبای  یم  نالد  كزان  لد  **** یئوگرایسب زا  هک  لد  يا  شومخ 

راکفا �هماخ  ياپ  بانطا  دش ز  هک  **** ناه وش  راکفا  هر  زا  بات  نانع 

رادرب تسد  دش  بلط  تبون  اعد  **** تقطن تسد  زا  انث  دمآ  گنت  هب 

راک رد  راگرپ  شدرگ  ات  دوب  **** ریاود مسر  یپ  زا  حطس  نیرد 

راس نوگن  دزاس  کلف  شراگرپ  وچ  **** رس دشک  نارود  رد  هک  ره  ترما  ز 

مسج کلم  ات  دوب 
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رادرس میلقا  نآ  رب  رسات  دوب  **** حور ورسخ  زا 

راد رس  تمصخ  رس  ياج  دوب  **** میاد یشاب و  ناهج  رادرس  وت 

رادیب رشح  حبص  هبات  ددرگن  **** رس دهن  نیلاب  رب  هک  ره  تنیک  هب 

راخ هتسکش  مروضح  ياپ  هب  يرامیب  هرامش 39 : هدیصق 

رانک رب  هدرب  متیفاع  راذگهر  زک  **** راخ هتسکش  مروضح  ياپ  هب  ییرامیب 

راک هتشذگ  مه  نیمز  هب  منداهن  رس  زک  **** متوق تسد  نانچ  فعض  تستفات  رب 

راذگهر كاخ  نوچ  هدش  یملاع  لاماپ  **** تسوا باقن  تدایع  هار  درگ  هک  ممسج 

راگزور تسد  زا  مروخ  یم  هک  یلیس  زا  **** تسا نم  خر  تضایر  ضایر  رفولین 

راطق دوش  یم  نم  خر  رب  هک  اه  هرطق  ناز  **** لعل ناوراک  دلسگ  یمن  مه  زگره ز 

راوتسا هتسب  نیمز  بیج  هب  نم  ناماد  **** نتفات ریبدت  �هتشر  کلف ز  تسد 

راوخ لیلذ و  اهیکبس  زا  مزاسن  ار  دوخ  **** دوج رصم  نازیزع  شیپ  هک  نیا  ریبدت 

رایتخا یتسپ  دنکن  متمه  زابهش  **** يا همعط  هب  يولع  ملاع  ياضف  ردناو 

رابتعا نازیم  هفک  تسا  رت  نیگنس  **** هوک مرگنل ز  يوق  نوکس  نیزک  نآ  اب 

رادمان باون  هگرد  هب  ناور  میاپ  **** تسین هک  رذگهر  نیا  زا  منارگ  سب  تسا  ینبغ 

راگدیرفآ وا  ندیرفآ  هب  نازان  **** تسه هک  نیما  دمحم  راکماک  ناطلس 

رایرهش هاش و  �هیصان  طالتخا  زا  **** شا هدس  تسا  گنت  هب  هک  مما  �هلبق  نآ 

راو هاش  رد  مه  رس  رب  شرع  فقس  ات  **** شلحاس هدیشک ز  هک  مرک  مزلق  ناو 

راکف اهشود  شتمرکم  راب  لمح  زو  **** نارگ اهشوگ  شتبهوم  يالص  زا  تشگ 

راکشآ هتشگ  وا  رد  هدوب  هک  یتقد  ره  **** هناش زع  وا  عناص  عنص  کلک  رد 

رادتقا راهظا  شندیرفآ  رد  هدرک  **** نیرفآ قولخم  قلاخ  هک  نامگ  مراد 
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رادج تروص  دهن  رادم  يربلد  رب  **** دتف رگا  تادامج  هب  وا  لامج  سکع 

رامش رد  دیشروخ  دیان و  باسح  رد  هم  **** ضرف هب  رگا  دنرامش  شاپ  كاخ  تارذ 

راکش یمدآ  دنیو  ناگس  یمدرم  زک  **** وجم وجمان  نآ  گس  زا  يراکش  وهآ 

دتف اپ  تسد و  یب  **** دنک رگا  مکح  نیمز  يوگ  ریس  هب  شرما 
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رارطضا يور  زا  هرب 

راسهوک هب  ات  بقع  هب  دور  نانز  مخ  سپ  **** دهن رگا  تسد  نوگن  لیس  يور  هب  شیهن 

راوس اهدژا  دوب  رادتقا  ناسناک ز  **** يا هدیدن  رگ  نیبب  شوج  مرگ  شخر  رب 

راصح نوگلین  نیرد  رهق  هب  رگا  دنیب  **** دوش يرتسکاخ  لت  دشاپب و  مه  زا 

رارش یمرگ  شبضغ  شتآ  یفاک ز  **** ودع نمرخ  نتخوس  يارب  زا  تسه 

رادم ار  مظن  �هلسلس  وت  تحدم  رب  **** تسه هک  نخس  كولم  باقر  کلام  يا 

راب هحشر  تسا  رعش  وت ز  تلود  تشک  رب  **** مظن باحس  زا  رگد  ياعدم  هب  سکره 

رادمان ناطلس  وت  مان  هک  نیا  تسنیا  **** وت حدم  اما ز  نم  ياعدمو  دوصقم 

راوشوگ زین  ار  هکردم  ياوق  شوگ  **** دوش نم  ناوید  تنیز  مالک و  بیز 

راوگرزب ویدخ  رازه  لد  غاد  **** مور دنه و  هب  شداوس  دوش ز  مه  هطقن  ره 

راصتخا ندرک  اعد  هب  نتشگ و  شوماخ  **** مشتحم تسالوا  نسحا و  يوعد  فال و  نیز 

راهتشا دبای  ارعش  یمالک  شوخ  زو  **** مقر دوش  نیواود  هب  نارواد  مان  ات 

راو باتفآ  دوب  برغ  قرش و  روهشم  **** نم مالک  تراما  رهپس  نآ  مان  زا 

رادیاپ داب  کلف  نالماح  شود  رب  هرامش 40 : هدیصق 

راکماک سیقلب  جدوه  راو  سیجرب  **** رادیاپ داب  کلف  نالماح  شود  رب 

راگزور نیناوخ  هاشداپ  تسدناوخ  **** رهپس شک  سومان  همطاف  فافع  میرم 

رارق ناهج  دباین  رادم  وا  يار  رب  **** نامسآ دهنن  رگا  هک  ناهج  �همودخم 

رایرهش هاش و  �هیصان  دش ز  هدوسرف  **** وا میرح  نیمز  هک  نامز  رس  جات 

راگدرک لظ  وا  رس  رب  داب  هدرتسگ  **** يرتسگ هیاس  دوب  باتفآ  راک  ات 

رایتخا هداد  ینک  رایتخا  هچره  رب  **** ار وت  نیرفآ  ناهج  هک  ناهج  �هسمش  يا 
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راصتخا ناونع  هب  ضرع  دومن  مهاوخ  **** تتمدخ هب  اما  يا  هضرع  لیوط  مراد 

رادمان باون  تیانع  رتفد  رد  **** تشه تسدش  نم  هبتار  هک  دش  لاس  شش 

رادم ناهج  نآ  رد  ناگس  رسدرد  **** شیپ لاس  ود  زا  راز  نم  ما  هدادن  اما 

ما هدوب  هک  سب  زا  **** لعفنم شاهاطع  ما ز  هدوب  هک  سب  زا 
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راسمرش شاه  مرک  ز 

راهتشا متاح  نآ  ششخب  گنرد  زا  ین  **** روتف نیا  هدوب  نم  لهاکت  زا  هک  لصاح 

راع تسار  درم  وزک  زوس  هناخ  رقف  نیا  **** نم زادگ  ناج  يدشب  نینچ  رگ  هک  اقح 

راکف لد  زا  يدز  هنابز  مشتآ  رگ  **** نم نابز  شهاوخ  یپ  زا  يدرکن  شبنج 

راودیما مشیوخ  �هدنورپ  فطل  زو  **** رنه یب  تخب  نیزا  مدیماان  هک  الاح 

راثن مرس  رب  رز  نیازخ  دنک  نودرگ  **** دنک ددم  رگ  فرش  رهپس  �هرهز  نآ 

راوتسا �هیاپ  ار  وت  هاج  يانب  اداب  **** شرع قاط  ریز  دوب  رهپس  �هیاپ  ات 

رادمان ناهاش  ورسخ  تسا  تبسن  رد  هرامش 41 : هدیصق 

راکماک هاش  دمتعم  کیب  داهرف  **** رادمان ناهاش  ورسخ  تسا  تبسن  رد 

رادم رفظ  راثد  حتف  راعش  ترصن  **** هوکش کلف  ياول  هام  يار  دیشروخ 

راکش اهدژا  شک  گنهن  نکفاریش  **** دنمک يوق  نانس  دنلب  روآ  روز 

راک هب  دور  شبرح  �هراظن  زا  تسد  دص  **** برح هب  دروآ  تسد  وچ  هک  یتعاجش  متسر 

راهنیز تشگنا  دروآرب  شفک  زا  رحب  **** دوش اخس  مرگ  وچ  هک  یتواخس  ایرد 

رابغ دش  داهرف  �هشیت  نوتسیب ز  نوچ  **** وا دومع  داب  مصخ ز  دوجو  هوک 

رارف وا  ناگوچ  تبیه  نیمز ز  يوگ  **** دنک رگا  رود  دوبن  نتخاب  يوگ  رد 

راو باتفآ  کلف  هب  شدناسر  مد  رد  **** دوش يا  هرذ  تیبرت  ماقم  رد  رگ 

رامد نامد  لیپ  مد  زا  درآرب  شوخ  شوخ  **** دنک يا  هشپ  تیوقت  تافتلا  رو 

راز راگزور  دنک  رازراک  مصخ  رب  **** ریگ وراد  تقو  دنک  گنت  هصرع  درم  رب 

رایتخا هداد  ینک  رایتخا  هچره  رب  **** تدزیا هک  تردق  �هصرع  راوسهش  يا 

راگزور روج  زا  وت  هب  یتیاکش  مراد  **** نامسآ رود  زا  وت  هب  یتیاکح  مراد 
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رایرهش هاش  ردب  اه  هفحت  مظن  زا  **** ناور منک  یم  مه  یپ  زا  هک  دش  لاس  یس 

راک هب  مدیآ  یمن  هس  ای  هام  ود  زا  شیب  **** دسر یم  هچ  نآ  رز  تعلخ و  نم ز  رهب  زو 

راع شیوخ  راعشا  زو  ترفن  شیوخ  راکفا  ز  **** تسه هشیمه  منایرتشم  تسس  عیب  زو 

هب ینعی  **** ناهرمه ریبدت  تیاده  یب  هک  الاح 
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راگدرک ریدقت  ینانعمه 

رانک رب  دروآ  متمحز  نوتسیب  زو  **** دومن مهر  ورسخ  هب  لیلد و  دش  داهرف 

رارق مرد  کی  رب  ددرت و  مهر  کی  رد  **** وا تافتلا  دوب ز  هک  نآ  دیما  مراد 

رازه دص  ات ز  یکی  نایتخب ز  هزات  رب  **** مهن نخس  عاطم  میرک  کی  رهب  زو 

رابتعا مشچ  رد  همه  زا  دشاب  زاتمم  **** دوب وا  دادماب  هک  نیلوا  ماعناو 

راکشآ ددرگ  نآ  هجیتن  نز  درم و  رب  **** شتیامح زا  ما  هدز  نم  هک  اه  فال  ناو 

راودیماان دهنن  رس  هب  ارم  تسد  **** ما هداهن  شدیما  يارب  نم  هک  اپ  نیو 

رادم بقع  رب  دهنن  دوش  رگا  شقن  مک  **** حرط دنکف  نم  اب  هک  هنابئاغ  درن  ناو 

راوس دنک  مفطل  هب  دارم  نسوت  رب  **** تسچ هدومن  تمه  ینانعمه  هک  لصاح 

راوگوس تخس  دوخ  يدارمان  مدوب ز  **** یبش اضق  زا  دارم  قیرط  يداه  يا 

راسمرش تخاس  ماوت  فطل  هنابئاغ  زو  **** نورب يروآ  مایپ  هار  درگ  زورناک 

راگزور رازلگ  لبلب  هجهل  خوش  يو  **** تفرعم ناتسب  یطوط  مالک  شوخ  ياک 

راظتنا رد  شنارس  تسیرهوگ  وت  مظن  **** وزرآ رد  شناهش  تسیتوسک  وت  رعش 

راوشوگ هفرط  نیا  قیال  تسین  شوگ  ره  **** قشو نینزان  نیا  لباق  تسین  شود  ره 

راثن شروخ  رد  دهد  هک  نکف  نآ  عیب  رد  **** شیوخ عاتم  یشوه  تراصب  بحاص  رگ 

رادتقا بحاص  رطخ  ردق  �هدازهش  **** شخب جات  هاشنهش  دهعیلو  ینعی 

راکماک ریگناهج  هناگی  نیا  تاذ  رب  **** رهد رادم  دنامب  هک  مشتحم  دیما 

فرح ز

زاب دناشفا  قاسی  درگ  دوخ  صاخ  قاثو  رد  هرامش 42 : هدیصق 

زارفرس زارف  دنسم  نیشن  یسرک  فصآ  **** زاب دناشفا  قاسی  درگ  دوخ  صاخ  قاثو  رد 
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زادگ دساح  تلود  باتفآ  غورف  اب  **** موزل تبیه  تلوص  شاب  رود  هوکشاب 

زارد رمع  ناسل  یط  ترطف و  ولع  اب  **** تسا مزال  شتافص  رصح  رد  هک  نآ  فصآ  هچ  هو 

زاونلد اه  يرورپ  کچوک  ار ز  نایاونیب  **** تسه هک  ناملس  ازریم  یگرزب  نوناق  لصا 

زاجح ات  ناهافص  زا  تسناوراک  شوج  تسار  **** قارع رد  تباجا  گنهآ  هب  وا  ياعد  زا 

فلاخم زا  يزات  كرت و 
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زاوج دوبن  وزا  رگ  نویامه  ناویا  هار  **** دنرپسن فلاؤم  ات 

زورف ملاع  رد  نمشد  خر  رب  تقشم  یب  **** زورف ملاع  شناد  زا  درک  هک  ارآ  کلم  يار 

رانکرت يزات  كرت و  شیع  کلم  رب  ار  ملظ  **** نوگن بالیس  وچ  يدوب  وا  دس  يدوبن  رگ 

زاین یب  دزانب  یتاذ  نینچ  داجیا  هب  رگ  **** تسین رود  ناهاشداپ  زاین  رب  شزان  تسه 

زاسراک ناد  شقن  زا  بختنم  شقن  تسه  **** تنطلس راگزاس  رد  وا  ياهیزاسراک 

زارتحا لواطت  زا  بانتجا و  يدعت  زا  **** ریگ راد و  مکح  يانثا  رد  تسا  زاجعا  ضحم 

زاب ریدقت  شدنادرگ  دهج  يریبدت  ریت  **** نامک زا  ار  نامسآ  رگ  وا  يار  فالخ  رب 

زآ صرح و  وا  ششخب  زا  دوجو  کلم  هدنار  **** سنا نج و  وا  تمه  زا  لاون  ناوخ  هدناوخ 

زانب فصآ  نیا  هب  اما  نک  زان  نامیلس  رب  **** نامز نامیلس  ياک  وگ  هش  شوگ  رد  ابص  يا 

زاس هدرک  شلدع  هک  ینوناق  ملظ  عفد  رهب  **** روص خفن  لحم  اما  رود  گنهآ  دوش ز  یم 

زاجم رب  تقیقح  زک  ناهاشداپ  جازم  رب  **** قرف تسوا  جازم  زا  اهردق  نآ  تقیقح  رد 

زازتها زا  ایخرب  نب  فصآ  حور  غرم  **** تسشدرگ رد  ترس  درگ  رب  هک  فصآ  نیهم  يا 

زارط ناوید  دشن  لد  ماک  هب  اشنا  ات  درکن  ات  **** دیدج زرط  نیزا  عبط  تتاذ  فاصوا  زا  یخرب 

زار وت  ریبدت  صخش  نابز  زا  ریدقت  شوگ  **** دونشن یتیگ  طبض  يارب  زک  يزور  تسین 

زارفرب ار  نیا  شرفو  بیشن  رد  ار  نآ  شرع  **** تفای دیجنس و  نامسآ  اب  درخ  ار  تناتسآ 

زاهج یب  تراب  ریز  رد  نامسآ  نایتخب  **** دنور تلهم  یب  مکح  يراغلیا  رد  ینک  رگ 

زابهاش گنچ  هب  یکشجنگ  هدنک  رپ  نوچ  تسار  **** کلف ياقنع  وت  روفصع  لاگنچ  رد  تسه 

زان وت  زا  اهیلد  كزان  همه  نآ  اب  نافسوی  **** دنشک یم  تنم  هب  يزیزع و  ار  تلود  رصم 

ار دومحم  کی  هداتفا  قشع  راک  **** نابرهم یشیوخ  ناکولمم  کی ز  کی  اب  هک  سب 
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زایا دص  اب 

زایتما مشچ  تسا  زاب  نایم  رد  ار  ناتسار  **** يرسمه فال  وت  اب  دز  رگا  داینب  جک  مصخ 

زایپ ادوس  یماخ  زا  زارفیمرب  ملع  وگ  **** قشع �هتخپ  سگرن  رطع  لایخ  ناج  ماشم  رد 

زادگ یم  یهاوخ  هک  شهجو  رهب  زاس و  یم  مرگ  **** ناوتان مصخ  رهب  زا  کشر  رازاب  ناوتان 

زاگ ماک  رد  یلو  رخآ  نتفای  دهاوخ  ماک  **** نیک ضغب و  ردنا  یتخس  زا  تلد  نهآ  نمشد 

زابقشع نارازه  دص  کی  ره  يادیش  نم  وچمه  **** یگدرپ نارازه  ینعم  هلمج  ردنا  يراد 

زامن بنج  رد  تسنالفط  ياه  قلعم  نوچ  **** نیتم ظفل  نآ  هب  تبسن  ام  نییآ  بعل  مظن 

زآ تسد  دبوک  رقف  بات  اهلد ز  رد  ات  **** رقف ياپ  دیوپ  زآ  تسد  هب  شهاوخ  هر  ات 

زاب وت  فطل  رد  اداب  مشتحم  ادگ و  رب  **** ینغ شیورد و  يور  رب  ادخ  قزر  رد  نوچ 

فرح ك

کلف خاک  قفا  رب  يد  نز  تبون  زاب  هرامش 43 : هدیصق 

کله دربلا  هک  ردا  نم  تبون  دنز  یم  **** کلف خاک  قفا  رب  يد  نز  تبون  زاب 

گرب دود  نوچ  همد  زا  دودح  هب  دناود  یم  **** هوک �هلق  لغب  زا  درب  شک  رگشل  زاب 

کلم هب  ردنمس  �هفحت  ناخد  دتسرف ز  یم  **** ران �هلعش  یگیاسمه  وترپ  زا  زاب 

کمن راجشا  زا  دراب  یم  هک  هدرک  نانچ  نآ  **** نیکمن تاحشر  زا  غاب  یحارط  فرب 

کمس تشپ  رب  هدش  یگنهن  تشپ  هرا  **** نآ زا  یجوم  ره  هک  هتسب  نانچ  جاوم  رحب 

كدرا بآ  رد  همهاو  زا  دنز  یم  اپ  تسد و  **** لغ رد  شدرب  رگنهآ  خیز  ات  دشکن 

کهآ زا  راخب  تخیگنا  دبا  ات  ناوتن  **** نآ زا  هک  شجازم  هتشگ  نانچ  هبامرگ  بآ 

کنیع يارب  طبض  شدنک  یلاسدرخ  **** رگا دیاب  یم  هک  درب  زا  هدش  یجاجز  خی 

کنق باجنس و  یئانامب  دنمرگ  تشپ  **** دامرز لقنم  هلق  رب  همد  زا  تارمج 
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کت هب  بآ  رس  دیآ ز  رگ  هک  ینارگ  هب  **** قاتشم امرس  تدش  زا  هدش  ایرد  فک 

نمچ نحص  هب  اپ  **** دنهنن تشه  دز  هک  یطاسب  هدرتسگ  فرب 
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کتک هب  نیحایر  لافطا 

کفنم کهآ  دود ز  دوشن  نوسفا  دص  هب  **** اوه تاقالم  فوخ  زا  هک  تقو  نآ  هدش 

کمک هب  دیآ  خلم  روم و  وچ  فرب  رگشل  **** افق دزات ز  هک  موب  رهب  درب  هپس 

کی کی  نیتاسب  ار ز  نازخ  ناشوپ  همیخ  **** دنازیرگب همدرس  کی  هب  هدرک  رس  همد 

کمشچ دناسر  هدیدزد  سگرن و  دوخ  مشچ  **** شیپ دزادنا  دنک  نیحایر  دصق  نوچ  درب 

کجنا خی  زا  شدشاب  دوخ  بناج  دشک  نوچ  **** بآ رد  اضیب  دی و  نارمع  یسوم  دهن  رگ 

کفت دناهج ز  شوراد  شتاک  يا  هرهم  **** زاب ددرگ  اوه  بیسآ  زا  دوخ  رقم  هب 

كریش ناریش  رس  رب  دوش  مرگ  هرذ  **** يوم تیعمج  هب  تشپ  دوش  هک  ار  یهبور 

کح ناتسب  قرو  زا  راهب  دیما  فرح  **** نآ زا  هدیدرگ  هک  خرچ  هرتسا  خی  هدرک 

کنپک ریز  هب  زور  نآ  دشک  یم  نیتسوپ  **** فرب هدرمژپ و  �هزبس  زا  هک  لادبا  هوک 

کنخ حرط  وا  هب  هلمج  لبج  نادنخ  �هزره  **** دنا هتخادنا  ههقهق  زو  هتخاس  یعمجم 

کتک هب  شدرب  رگشل  كزی  نوریب  هدرک  **** غاب �هسورحم  هک ز  یئاوه  زیگنا  تهزن 

کمک هب  یلوم  تکوش  نمچ  ضایر  زا  **** یهپس درآ  رگم  رسیم  تسین  شتعجر 

کلم نج و  رش و  هب  تاقبط  هاشداپ  **** كولم فهک  مجع  كرت و  برع و  باتفآ 

كردم یئادخ  هب  دش  کش  هنیئآ  رد  هک  **** لاعتم یلع  قلخلا  یلع  هللااهجح 

کلف کلف  نایرج  زا  نانع  تفات  وا  رهب  **** اضق هب  لیامتم  شزامن  تشگ  نوچ  هک  نآ 

کل هرصنلا  هک  تفوک  رفظ  لبط  نامسآ  **** داهن وچ  ربیخ  هب  يور  نارگد  زا  دعب  هک  نآ 

کلم تیالو ز  تسد  نورب  هاگره  هدرک  **** نالی تسد  رفظ  زاجعا  بوچ ز  رب  هتسب 

كرات رب  يدز  تخس  رگا  تبرض  ار  مصخ  **** كرات ار  نیمز  لمح  يدش  میب  زا  واگ 

كواک كوان  تبرض  زا  دنک  شخرچ  وچمه  **** نامک دیشروخ  تمصم  �هرک  رب  دشک  رگ 
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دص کلامم  نصحتم ز  شهانپ  رد 
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کل دص  کیالم  نکمتم ز  شهاپس  رد  **** کلم

کل یب  ار  ردق  ریت  شقسن  يراج  رما  **** هضبق ار  اضق  سوق  شجهن  مکحم  مکح 

کنیع زا  یفخ  ياهطخ  وچ  تفای  ناوت  یم  **** هللا هجو  وا  خر  رد  یلو  تسین  ادخ  وا 

كدوک میرم  یسیع  یلزا  لامک  اب  **** تسیو ناتسبد  زومآ  بدا  لفط  شیپ 

کلق ردنا  کلف  بکاوک  میس  دنکف  **** حبص ره  شرازم  مادخ  تیعمج  رهب 

كردملا قوف  هدمآ  هنک  هب  وت  تاذ  كرد  **** راکرپ مک  �هریاد  نیرد  هک  یهاج  هب  يا 

کطوط مدآ  هنیئآ و  وت  يوگنخس و  قح  **** هدوب مدآ  ملاع و  قبس  نامز  رد 

كریت ار  نب  رس و  یب  کلف  میخم  نیا  **** كاغم هریت  نیرد  هدیدرگ  وت  نوع  �هیاپ 

کچک هدادون  هم  تسد  هب  مارکا  زا  خرچ  **** ار وت  شیج  تیشمت  اضق  نانابلیپ 

كوان ینیشن  هلچ  دنک  هناخ  نامک  رد  **** نامک نتسج ز  يروتسد  وت  دباین ز  رگ 

کلف تسوا  فنک  ردناک  وت  ردق  ملاع  **** یکی یناف و  ملاع  یکی  دنناهج  ود 

کچوک تیاغ  هب  تسا  گرزب  رایسب  خرچ  **** ناهج ود  ره  نآ  يولهپ  رد  هریاد  نیردناو 

کلم سنا و  کلم  يا  روش  هن  حبص  مد  ات  **** دنلب تسپ و  رد  وت  رما  نوکس  یهن  دنک  رگ 

کت زا  وهآ  هنو  زاورپ  غرم ز  دتف  هن  **** شبنج زا  داب  هن  راتفر و  بآ ز  دتسن 

كرپس ارمح  �هلال  رپس  دفاکشن  **** رورغ غیت  را  نمچ  رد  تمرک  لیهس  اب 

كردم ددرگ  هک  ردم  یب  هک  تسیدح  هب  ات  **** روهظ راونا  �هلعش  ار  وت  تاذ  �هبتر 

کبزا هالک  دسانشن ز  یهاش  جات  **** وا هک  رایغا  رسمه  يرصب  یب  تدناد 

کبنت گناب  یهاشنهش و  سوک  لغلغ  **** تودع فاصوا  �هزاوآ  وت و  لدع  تیص 

کلدع نوچ  ورف  میس  رز و  هب  دراین  رس  **** وت وچ  هک  نآ  دوب  لدع  رد  وت  يوزارت  مه 

کحم گنس  دوخ  �هشیپ  زا  دشک  یئور  درز  **** نایع هرذ  کی  وت  زییمت  وترپ  دوش  رگ 

یناشاک مشتحم  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 824زکرم  هحفص 559 

http://www.ghaemiyeh.com


یک ترد  زا 
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كرد تابوقع  كرد  نانج  تاذل  مهف  **** دنک هکره  دور  ریغ  رد  هب 

کلس هللا  فنک  یف  اهکلاس  قرط  **** اهیداح ام  ضرالاهریاد و  یف  کب 

كزگ رود  شدهد  فسات  تشگنا  رس  زا  **** راک رخآ  ماج  هب  وت  ضغب  یم  دزیر  هک  ره 

کش �هطقن  نوچ  هتفای  نارک  هب  اج  نارگد  **** ماقم هدرک  لد  �هحفص  رد  وت  فرح  نایم  هب 

كدف بصغ  یبن و  ياج  هب  هناگیب  بصن  **** ار وت  مصخ  دبن  مانصا  �هدجس  زا  مکرپ 

کلسم دوبن  وت  بح  هر  هک  ار  یکلاس  **** كولس دیاب ز  هچ  هرهب  دبا  هب  ات  لزا  زا 

کسمتساو هب  هللاو  مصعتسا  دقل  **** درب نوچ  ترهم  هب  هار  لزا  حبص  مشتحم 

كدنا تعاط  دح و  یب  اطخ  رایسب و  مرج  **** سفن تلفغ  سوه و  اوه و  شتسه ز  هچرگ 

کسمتسم ناهج  ود  رد  شرگد  زیچ  تسین  **** نیتم لبح  نآ  زا  یقثو و  هورع  نآ  زا  ریغ 

کبوچ شرمع  �هزاورد  رد  دنز  نوچ  **** لیحر گنهآ  هب  ریرقت  نز  کبوچ  تسد 

كردتسم اعد  ریغ  نیزا  سب  میوگ  هچره  **** دوب دهاوخ  دش  وچ  ضرع  انث  دعب  اعد  هب 

کلک دودنا  رز  خرچ  لمج  رب  رحس  ره  **** ناهج ریس  تهج  زا  زور  دهاش  دهن  ات 

کلم شود  وا  شکیرامع  داب  کلف  رد  **** دنلب مظن  نیا  ثعاب  دش  هک  هبتر  کلف  نآ 

فرح ل

لداع فصآ  رب  یفصآ  لغش  داب  نویامه  هرامش 44 : هدیصق 

لد ایرد  هلادبع  هللا  لظ  لظ  فصآ  هچ  **** لداع فصآ  رب  یفصآ  لغش  داب  نویامه 

لزان وا  ناش  رد  کی  هب  کی  دزیا  دوخ  ناش  زا  سپ  **** ار ناسحا  تایآ  درک  هک  لذا  هب  فک  ادنوادخ 

لباب هچ  ردنا  نیمز  رب  مه  ار  توراه  رس  **** هدیناسر وا  روهظ  رکش  �هدجس  مومع 

لماح دوش  اراب  هطقن  رگ  وا  ملح  راب  ز  **** رتکچوک هطقن  زا  ربز  رب  ار  نیمز  دبای  کلف 

لعاف ناهج  لاعفا  رد  دش  مظعا  روتسد  نآ  وچ  **** نارود ردام  هش  نداز  رد  دش  عبطلا  میقع 
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دنود یپ  رد  ار  فرظ  قیالخ 
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لجعتسم دوج  هار  هب  ددرگ  وا  کلک  ياپ  وچ  **** ندیچ رز  رهب  زا 

لذا هب  دوش  هگره  وا  مالقا  زا  لزان  دادم  **** مهاب دنک  مض  ورملق  دص  جاب  دنه و  جارخ 

لبقم همه  لباق  همه  كریز  همه  كردم  همه  **** رز جات  راب  زا  نارگ  رس  رد  رب  هدنب  شرازه 

لرغط وا  ماکحا  شکارغط  یشک  تنم  دص  هب  **** ناقاخ وا  ناصاخ  رب  دنسم  يربنامرف  دص  هب 

لماش دوش  ار  یلاحم  ره  یئامن  تردق  زا  هک  **** ینوناق مسر  فالخ  رب  وا  تمکح  رگ  دهن 

لفلف درب  یمح  بحاص  جازم  زا  ترارح  **** شتآ دنز  رکیپ  رد  روفاک  ار  عرص  ضیرم 

لیاح رگا  هوک  دص  دوش  وا  باتفآ و  نایم  **** دبات ور  هب  يو  ریمض  رون  ات  هام  دریگن 

لفاغ ناهج  طبض  زا  تسین  مد  کی  هک  یناونع  هب  **** دراد شیناملس  ازریم  عبط  ياه  فرصت 

لیاس نیرتمک  رهب  تسا  میلقا  تفه  جارخ  **** یناسحا مک  تقو  وا  ياه  نزخم  رز ز  جورخ 

لحاس رب  هدروآ  راگزور  ناهاش  جات  يارب  **** اتکی رد  نیا  يو  زا  هک  ایرد  نآ  زا  هللا  یلاعت 

لصاو اجک  زا  یتشگ  راوهش  رد  نیا  قافآ  رد  **** يراخذ رحب  وا  يزیخرهوگ  هب  رگ  يدوبن 

لگ بآ و  هچ  زا  ادیپ  هتشگ  تلود  رازلگ  نیا  هک  **** دیوگ یم  اپاترس و  هدیدرگ  نابز  دوخ  بجعت 

لفحم دهد  ناماس  رگا  دنبای  ناهج  رد  ار  ناهج  **** ناوید دنک  میاق  رگا  دننیب  نیمز  رب  ار  کلف 

لزنم شدوبن  وا  رطاخ  زا  ریغ  هب  لزان  دوش  **** الاب زا  ینعم  ناوراک  دص  سفن  ره  رد  رگا 

لئاق مدش  دوخ  زجع  هب  وا  يانث  ياشنا  رد  **** دناوخ یم  رهد  نابز  تردق  زا  مایاک  ارم 

لظ رد  نامسآ  فقس  تسار  تناتسآ  تشخ  هک  **** الیتسا جوا  زورف  یتیگ  رین  يا  الا 

لماک دوش  صقان  ره  تاذ  یتسرف  نوریب  رگا  **** دوخ لامک  میم  هبقث  زا  تیبرت  رون  وت 

نآ هب  يو  بارش  **** ناویح �همشچ  رب  ینکفا  مشچ  رگا  مشخ  يور  ز 
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لتاق دوش  يرهز  يرورپ  ناج 

لماع ار  لامع  نیرتهب  ناوید  لامع  همه  **** وت ساره  زا  دنناهج  ردناک  یئوت  امرف  لمع 

لجاع تلود  لم  رهاظ  دش  دوز  يو  رب  هک  **** هلادمح هب  تلود  زا  وت  مصخ  دش  هاوخ  تلاجع 

لغاش تتحدم  لغش  هب  اهیراذگ  قح  زا  تسه  هک  **** وت مالغ  یندا  مشتحم  اداضتعا  رباکا 

لفاغ وا  لاح  زا  شابم  دراد  یتلاح  ناشیرپ  **** نایوم نیربنع  فلز  وچ  اما  زیچ  چیه  درادن 

لیاق دوب  ار  یماقم  مئاق  با  دج و  ياجب  **** ترطف يذ  لابقالاوذ  دنزرف  ات  دعس  تخب  ز 

لداع رواد  یلاع  دج  بانم  بیان  رگد  **** تلود زا  هلودلادامتعا  نیشناج  یشاب  وت 

لجار ناما  لجاع  لجا  تهاوخ  دب  ناج  دصق  هب  **** اداب لجا  تسد  زا  دنبای  ناما  ات  قیالخ 

لاصو هر  یط  یپ  زا  هک  نیب  لابقا  هرامش 45 : هدیصق 

لاب هتسکش  غرم  هب  قوش  هداد  زاورپ  **** لاصو هر  یط  یپ  زا  هک  نیب  لابقا 

لامتحا دح  رس  تشاد ز  دعب  هلاس  دص  **** ششبنج هک  یکاخ  نت  نآ  زا  دیمدرب 

لامش زا  رت  ناباتش  دنکف  هر  هب  شقوش  **** نیمز زا  رت  ناج  نارگ  دوب  هک  يا  هداتفا 

لاما زا  شتآ  لاغب  لیخ  ياپ  ریز  رد  **** دهج یم  هک  سب  زا  بهش  رپ  خرچ  تسد  دش 

لازغ کت  نم  یپ  تسس  نابکرم  رد  **** قوش راید  هار  هبذج  هدرک  ثادحا 

لاوتوک تسار  نت  �هعلق  هک  ناج  گنهرس  **** میرارق یب  زا  هلزلز  نامگ  دراد 

لاحترا چوک و  هقرفت  هب  لد  هب  دش  رگ  **** نطو تیهافر  هک  ار  يادخ  تنم 

لاصتا باتناهج  باتفآ  هب  دبای  **** ناوتان باتیب  �هرذ  هک  دش  کیدزن 

لاوز هر  رد  دنک  يور  جورع  زا  دعب  **** عیرس تلود  زا  هک  خرچ  باتفآ  دز 

لامک زا  صقن  نارگ  هلاس  رازه  دیوج  **** وا دهع  لوط  ببس  زک  باتفآ  نآ 

لاون می  ردق  مج  رتسگ  داد  ياراد  **** هوکشرپ ربک و  مک  برشم  هاش  ناطلس 
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لالجلاوذ دنوادخ  لامج  هنیئآ  **** تسه هک  افص  رصم  فسوی  �هدیزگرب  نآ 

هک یفسوی  ثاریم  **** سب دوب و  مسا  نیمه  هن  تنطلس  رصم  رد 
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لاقتنا تفای  وا  هب 

لامج یکی  دب  نازک  لامک  دص  دنداد  **** لیلج فسوی  نیا  هب  لیمج  فسوی  ناز 

لاب رپ و  دروآرب  وچ  وا  لالج  غرم  **** گنت �هضیب  وچ  ار  ناکم  ناگدید و  شیوخ  رب 

لاود ناشکهک  زا  دنز  نامسآ  لبط  رب  **** اضق شیناطلس  تبون  رهب  هک  دیاش 

لاغتشا هب  وا  بضغ  شتآ  رگ  دیآ  **** میب يرثلا ز  تحت  هب  هانپ  درب  نودرگ 

لاح نیرق  ار  هنگ  لها  هچ  دوش  شملح  **** زین رشح  زور  دربن  یسک  ارم  مان 

لایخ زا  لعن  نیمز  نوکس ز  دور  نوریب  **** تسپ دنلب و  رب  درذگ  وت  مزع  داب  رگ 

لاحم دبا  ات  نیمز  وچ  شکرحت  دشاب  **** خرچ هب  ار  شیوخ  رپس  شرگنل  هب  ایرد 

لاوز یب  هداتفا  هک  لالجلاوذ  زع  زج  **** ریصق اهفیرشت  وت  لالج  دقرب  يا 

لازیال میظعت  تنم  تساروت  قرف  **** تسیرورس بابسا  هک ز  يورسخ  جات  رب 

لاعفنا وت  زا  دشکن  ناهج  رد  هک  یضار  **** شیوخ ماقم  زا  تشگ  وت  دوج  تیص  متاح ز 

لامج قتت  زا  دومن  زان  يادتبا  رد  **** دوب زادگ  تقاط  دهاش  هک  تنطلس  نیا 

لاله رد  تسیقرت  وچ  نوردنا  ینوزفا  هک  **** يو غورف  رسارس  هتفرگ  ناهج  کنیا 

لاصخ هشداپ  ریسوکن  رورس  يو  **** هوکش نامسآ  تفص  کلم  رواد  يا 

لادج رس  رب  دوخ  لماک  سفن  هب  دمآ  **** تینهت میدقت  یپ  مشتحم  هک  يزور 

لاحم وا  رد  كرحت  دوب  هک  ار  هراب  نآ  **** رپ داد  لیجعت  يراک  هنایزات  زو 

لابو هدقع  زا  مدق  دص  رود  دیدرگ  **** شعلاط مجن  هر  هب  هدنام  هک  مدق  کیره 

لاقتنا رید  تنطلس  لاغتشا  زک  **** لزی مل  ناطلس  یلازیال  هب  برای 

لاس رازه  ینامب  لیلج  �هبتر  اب  **** ماک رازه  ینارب  لالج  دنسم  رب 

لیلذ روم  تزع  ردنا  ششوک  داد  هرامش 46 : هدیصق 

یناشاک مشتحم  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 824زکرم  هحفص 566 

http://www.ghaemiyeh.com


لیلخ ناطلس  تلزنم  نامیلس  باقلا  یماس  **** لیلذ روم  تزع  ردنا  ششوک  داد 

لیبس دص  طارص و  دص  قیرط و  دص  ملاع  ود  زا  **** شرد رب  هداشگ  تجاح  زک  تاجاح  �هبعک 

لاثم یب  تمه  هب  مه  **** لامه یب  شزیرب  مه  هباثم  یب  ششخب  هب  مه 

یناشاک مشتحم  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 824زکرم  هحفص 567 

http://www.ghaemiyeh.com


لیدع یب  ناسحا  هب  مه 

لیلد ددرگ  ار  دازردام  روک  رگ  وا  رون  **** درذگب ناسآ  ریشمش  مد  نوچ  یطارص  رب 

لیبس خزود  رب  هحشر  کی  وا  فطل  لیبسلس  **** دنک را  دنهاوخ  بآ  خزود  لها  زا  دلخ  لها 

لیفک ار  وا  رگا  قزر  رد  دنک  عساو  قزار  **** محر رد  رس  نینج  رهب  دهن  ناتسپ  رد  ریش 

لیکو ار  وا  دننک  رگ  ناج  يوعد  رد  ناگدرم  **** دبا ات  دریگ  لیئارزع  ناوات ز  وا  ساپ 

لیلع زا  ار  للع  نوریب  درب  نوچ  وا  تمکح  **** اهس نودرگ  رب  زور  دنیبب  یمعا  سگرن 

لیبجنز دنامد  يو  زا  ریرهمز  ياوه  رد  **** راک روفاک  رگا  ضرفلاب  دوش  شعبط  تدح 

لیبقلااذه نم  ناکام  دتف  وا  لوبق  رگ  **** شوه لقع و  ین  ناور  یندنامب  نید  ین  لد و  ین 

لیمج فسوی  تروص  نوچ  ار  وت  تاذ  تریس  **** لالجلاوذ هدیرفآ  شنیرفآ  رصم  هب  يا 

لیخب شدناوخ  کلف  دز  رب  رس  وت  دهع  رد  هک  ره  **** اخس نابیرگ  زک  یعمج  وت  زا  دنکان  هوکش 

لیم وت  يادعا  نیب  جک  هدید  رب  دشک  ات  **** باهش بش  ره  دنک  یم  شتآ  لیم  رصانع  زا 

لیحتسم ارفص  هب  ینیریش  هتشگ  شجازم  رد  **** تسورد رز  تنیرکش  ثیدح  زگ  نکلا  مصخ 

لیئربج حانج  رب  ددنب  لیئاکیم  ياپ  **** توبکنع رات  هب  رگ  دیاش  وت  دادما  هشپ ز 

لیب ود  ندرگ  رب  تشاد  ادرف  وت  غیت  زا  دهاوخ  **** رس هب  دراد  نینهآ  دوخ  زورماک  تنمشد 

لیوط تصرف  تدم  تیبلاغ  رد  ار  وت  يا  **** رت زیت  دزاس  دنچره  لیح  ضارقم  مصخ 

لیحم هابور  دیک  زا  ریش  لاگنچ  يدنک  **** تسین بای  تروص  هک  نزرب  نیتسآ  تارج ز  تسد 

لیپ تشپ  رب  دنک  ناشفا  رابغ  رگ  ار  دوخ  لاب  **** كان درگ  دزیخ  وت  ملح  يداو  زک  يا  هشپ 

لیقث اربغ  رب  وت  نیکمت  هار  رابغ  يا  **** داب لقت  زا  نیمز  واگ  ههوک  رب  شددنب 

�هضیب **** رشح هب  ات  یهاوخ  رود  رثؤم  زا  ار  رثا  رگ 
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لین يایرد  رد  گنر  دریگن  ضیبا 

لیزم ار  ملاع  لقع  دمآ  هک  نکفا  درم  لطر  **** شوه لقع و  دیزم  دش  تمزب  یقاس  فک  رد 

لیتق مدرک  تهگنابرق  رد  هک  رس  رد  متشاد  **** لزا ردنا  لیلخ  غیت  ینابرق  نوچ  هک  نم 

لیخد متشگ  ناگتشگ  یئادف  لیخ  رد  دوز  **** نتشیوخ دارم  قفو  رب  هک  ار  دزیا  تنم 

لیبسلس درآرب  رس  خزود  رعق  زک  نانچ  نآ  **** رس وت  رهم  �همشچ  دز  مشتآ  رپ  لد  زو 

لیلق زا  ریثک و  زا  كارد  شوگ  راوشوگ  **** مشتحم مظن  رد  يزاس  هک  نآ  یب  ار  ورس 

لیزج سب  یئازج  ناسحا  نیا  هب  مه  تیادخ  زو  **** داب دابآ  تا  هناخ  يدرک  لاسرا  شتمیق 

لیلذ دودمم و  طوسبم و  هدرتسگ و  ناهج  رب  **** موجن ناطلس  لیذلا  لیوط  لظ  دوب  ات 

لیلذ رب  زیزع و  رب  ریقف و  رب  ینغرب و  **** مادتسم اداب  وت  ناسحا  لابقا و  �هیاس 

لیحر لبط  نیمز  رب  تنانمشد  يارب  زو  **** ادص رپ  تلود  سوک  اداب  وت  رهب  کلف  رب 

لیلخ اب  شتآ  ياه  یطالتخا  مرگ  عنام  **** تشگ هک  نآ  نمیا  دراد  ترهپس  دیک  شتآ  ز 

فرح م

ملق حول و  نابز  نوچ  دوش  هک  نابز  نآ  شوخ  هرامش 47 : هدیصق 

ملع راقفلاوذ  هاش  تبقنم  حدم و  هب  **** ملق حول و  نابز  نوچ  دوش  هک  نابز  نآ  شوخ 

مما ماما  تحدم  دنک  تبث  تسخن  **** شبنج دروآ  هماخ  رد  وچ  هک  نانب  نآ  نوخ 

مغدم نآ  رد  فجن  هاش  بقانم  رد  **** گنس لد  رد  لعل  وچمه  دوب  هک  نایب  نآ  شوخ 

مد يراینرب  لخن  هش  حدم  هب  زج  هک  **** نیریش دهد  رمث  تلایخ  لخن  یمد ز 

مرخ تبقنم  غاب  دوشن  نآ  زا  رگا  **** هب وت  رادبآ  مظن  ورف  هتفر  كاخ  هب 

مدن میدن  تنیمه  رگد  ناهج  رد  هک  **** یسک میدن  وشم  شیاتس  هب  ناهج  نیرد 

متاح زا  دراد  راع  وا  گس  مرک  رد  هک  **** شوک یمیرک  تحدم  رد  نک و  یط  هناسف 
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يرکب یعنم  هب  يوش  **** وزک دنب  قطن  دقع  یهد  ماک  حدم  هب 

یناشاک مشتحم  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 824زکرم  هحفص 570 

http://www.ghaemiyeh.com


مهلم نامز  نامز 

مج هب  جایتحا  ضرع  ینکن  دبا  ات  هک  **** ماج نک  بلط  یقاس  زا  مرک  سلجم  هب 

متاخ دهد  یم  هدنهاوخ  هب  عوکر  رد  هک  **** ناسرب يا  هدنهد  رهم  هب  شیوخ  تارب 

میرم یسیع  راک  وا  بتکم  لفط  ز  **** دیآ یم  هک  يا  هدنز  مدز  وج  تایح 

منغ مینغ  ندش  دناوتن  وا  میب  ز  **** راوخ مدرم  گرگ  هک  ور  يدسا  هیاس  هب 

مکح تسا  رتوبک  وزاب  �هنایم  رد  هک  **** خرچ تیاکش  یضاق  همکحم  هب  ربب 

مرح ناوهآ  وچمه  ادخ  ریش  ناگس  **** دنمرتحم هک  ناتسآ  نآ  گس  وش  قدص  هب 

مدقا رشبلاوبا  رب  اج  همه  نسحلاوبا  **** تسا هدمآ  ینامسآ  بتک  رد  هکناد  هب 

مها مهم  مما  ماما  يانث  ارم  **** ماهم مها  ار  قلخ  دوب  شیوخ  مهم 

ملاع رد  راد  هکس  رز  وچ  دود  یم  هک  **** رکف �هناخ  هکس  رگید ز  علطم  دیسر 

ملق تیمک  ندیناود  هبسا  ود  نم و  هرامش 48 : هدیصق 

مدآ ور  ملق  راوس  هکی  حدم  هب  **** ملق تیمک  ندیناود  هبسا  ود  نم و 

مد ود  راقفلاوذ  هب  دهاجم  هاش  فصو  ز  **** نابز کلک و  هب  نید  هار  رد  هدهاجم  نم و 

مشح �هتشرف  رکاچ  کلف  باتفآ  هب  **** هام �هفرغ  انث ز  تیص  ندناسر  نم و 

مکبا وا  يانث  شیپ  هقطان  تسه  هک  **** ردق یلاع  یلع  ربکا  قلاخ  یلو 

ملع تسا  ملعا  دنوادخ  هناگی  نیمه  **** یبن يارو  وزک  یندل  ملع  میلع 

متا هجوب  یفطصم  وا  هب  هتفگ  مامت  **** بیغ تولخ  زار  هک  یهلا  جنگ  نیما 

مهلم وا  شیپ  تسه  مهب  تسد  هدادن  **** زونه لایخ  رد  هچناک  لد  زکرم  طیحم 

مصا ضمر و  مه  هب  تشیعم  تسد  دنهد  **** سنج هب  عون  داحتا  رگا  دهاوخ  هک  یهش 

مه دنلسگب ز  تاواسم  طبر و  دنمک  **** عون نیا  هبم  ار  لصف  دنک  هدارا  رگ  و 
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مظعا تسا  مظعا  شرع  زا  هک  تسیا  هبعک  وچ  **** تسادخ هاگ  هولج  هک  شزاون  ریقح  لد 

ملس دهد  یبن  شودرب  زا  شتخب  هک  **** ینکش تب  شرع  هب  اپ  دهنن  نوچ  شرف  ز 

نابز **** داب دناسر  هر  هلاس  دص  دز و  شزجعم  هب 
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مصا شوگ  هب  نخس  يرطف  مکبا 

مزمز ایح  زا  هدرب  ورف  هاج  بیج  هب  **** شیوخ رخافت  رس  شضیف  �همشچ  بنج  هب 

مرحم دوب  یبن  ادخ و  رس  نایم  **** لاصو میرح  رد  هک  ینیما  هدید  هک  وا  هچ 

مدق ناتسوب  راب  لگ  نبلگ  میدق  **** نورب دادن  یلگ  يو  زا  هب  لوسر  زا  سپ 

مرح شرف  هب  فرش  جرب  هسمش  نطب  ز  **** داهن ياس  شرع  ياپ  ناهج  هب  ندمآ  رد 

مجلم هداز  لاعفا  یئاز  هنتف  ز  **** ایند زا  دجسم  هب  مه  نورب  داهن  مدق 

ماوت يدش  یسوم  اضق  را ز  یسیع  هب  **** يدندوب هنومن  ار  شفدص  کی  رد  ود 

من دریگن  دبا  ات  می  قلاخ  ظفح  ز  **** شتبقنم حدم و  قاروا  دتف  رگا  رحب  هب 

معن هچ  تبقنم  ناتسلگ  نالبلب  هب  **** اطع میعن  زا  تسا  هدیسر  هک  نینچ  نیبب 

ملق كون  اهب ز  تنج  رد  یتخیر  هک  **** نایوگ تبقنم  لیخ  رس  هب  صوصخلا  یلع 

مرا ضایر  وزا  لمآ  �هضور  دوب  هک  **** حادم یشاک  هجهل  شوخ  لبلب  حیصف 

مهب تسد  دنب  تفه  �هلسلس  داد  وچ  **** عبط تراهم  زا  شدنب  ودع  هاش  حدم  هب 

مقر بیغ  کلک  دش ز  اه  هلص  وا  يارب  **** یلج هجوب  رگا  دوب  یفخ  رس  هب  رگا 

مدق طاسب  نآ  رب  مداهن  قوش  مکح  هب  **** میدق مسرب  مه  خاتسگ  نم  يوریپ  هب 

مک يدوبن  شتمیق  يدبن  نم  رگ ز  هک  **** نآ عبتت  زا  متفس  يرد  عسو  ردق  هب 

مخ وزارت  نآ  نیهاش  هنیآ  ره  يدش  **** يدیجنس عبط  يوزارت  هب  درخ  شرو 

مرک طیحم  نم  رحب  زا  دنز  یک  جوم  هک  **** دیما لحاس  هب  متسشن  راظتنا  رد 

ملا خیب  هنامز  درآ  درب  ملد  زا  یک  **** یلخن دروآرب  رس  لما  ضایر  زا  یک 

مجع هاش  هب  برع  هاش  هزیاج  تارب  **** تشون هک  یفتاه  راب  کی  هب  هدژم  دناسر 

ملع رهپس  مهنرب  نید  ترصن  نمی  هب  **** درب هک  هاشداپ  بسامهط  هبکوک  رهپس 
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رابغ **** دنشک �هدیدب  وا  دیدهت  هک ز  يدهاجم 
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منص دیبع  دمص  دابع  هار 

مدخ نارتهک  هب  ات  مما  نارتهم  ز  **** وا رکاسع  رد  دنعرش  مداخ  هک  یهش 

مج فک  رد  ماج  داب  رذگ  رد  هلال  وچ  **** دزرل دوخ  مان  فوخ  زا  شیوقت  تیص  ز 

مرد يور  هک  سب  ات  دسرن  یگداس  ز  **** دوشن نایع  وا  سومان  �هنحش  میب  ز 

مسق هاش  بانتجا  شلمع  ناز  هداد  هک  **** هرهز دوخ  زاسب  شتآ  قفش  زا  تسد  ز 

مزلم دش  هک  سب  زیر  قرع  تشگ  مرش  ز  **** ضیف رس  رب  ثحب  تشاد  وا  فک  اب  باحس 

مضنم رگیدکی  هب  مطالتم  مزلق  ود  **** دنا تقفاوم  رد  راثیا  هگ  شفک  لد و 

مق هب  نوخ  شوج  هب  دیآ  دسح  شتآ  ز  **** ریز رب  دنکفا  وترپ  رگا  شفطل  لیهس 

مچرپ دنکرب  رهم  رس  ملتشا ز  هب  **** زارد هجنپ  وچ  دنک  وا  ملع  رس  هم 

مغدم رمک  رد  هروک  وا  تبرض  داب  ز  **** دوش دنلب  دنک  رگ  نکش  هراخ  دومع 

متسر يوزاب  تسد و  رپس و  نوتس  دوش  **** لثم هب  رگا  وا  گنس  نارگ  زرگ  دمخ ز 

مر هلزلز  طرف  ار ز  نیمز  واگ  دنهد  **** دننک هنامز  رب  تخات  رگا  شناز  رابم 

میخ بانط  دح  یب  ششک  زا  فشاکل  **** ادیپ دنک  نیمز  شهاپس  هاگ  همیخ  هب 

مغیض هرهز  بآ  دنک  مشچ  رهز  هب  **** رومام یمدرم  هب  رگ  دوبن  شرد  گس 

مقرا یعفا  عبط  زا  یگدنزگ  دور  **** موقرم دوش  نیمز  رب  رگا  شظفح  نوسف 

متس خیب  هنامز  زا  مجع  رایرهش  ز  **** ربیخ زا  رد  دش  هدنک  برع  راوسهش  ز 

ملاع هدیصق  رد  نینچ  راوسهش  ود  **** تفای دناوت  یمن  رهاظ  نطاب و  هب  کلف 

ملاع �هدیصق  رد  نینچ  تیب  هاش  ود  **** تسج دناوت  یمن  تروص  ینعم و  هب  ناهج 

مض یمالغ  يدنزرف و  هقالع  مهب  **** صولخ یکی ز  اب  هدرک  یکی  هک  نآ  رت  بجع 

مشح هراتس  هش  باوج  هلاقم  نیا  زج  **** تسین عضاوت و  نیزا  تسنانک  لاوئس  کلف 
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هاش هک  رسپ  **** دنزن ارچ  دوب  تیالو  هاش  هک  ردب 
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مد یمالغ  زا  دشاب  ناهج 

مرکا هش  نآ  هب  مظعا  هشنهش  نیا  هب  **** ارم تسا  هداتف  یبقع  ییند و  مهم 

میب هنشت  هچ  مسر  ناسحا  �هجلب  نیزو  **** ناج هب  هدرم  هچ  مسر  ناوضر  �هضور  هب  وزک 

ممه ولع  زا  هدرک  دوخ  یتسپ  عفر  هک  **** تدهع رد  تسادگ  کی  اهشداپ  هناگی 

مکش يارب  دوخ  تشپ  ناکلم  �هدجس  هب  **** زونه هدرکن  مخ  تسناج و  هب  رقف  راب  ز 

متاح لثملا  یف  هدناوخ  شدوخ  کلم  هب  رگا  **** هاش روشک  عمط ز  يارب  هتفرن  نورب 

مدع هار  هب  ای  رآ  زاین  هاربور  هک  **** هار رس  رب  هدناشن  شرقف  تداع  هک  نونک 

میش عیمج  زا  هدرک  دوخ  �هویش  راعش و  **** ار يزاین  یب  تسا و  شیوخ  تلاح  هب  نامه 

مغ رگشل  نایم  رد  ناهج  يایوقا  ز  **** دبلط یمن  ددم  تمه  تقو  هب  ناه 

مرک نیهر  دوش  دوخ  هشداپ  زج ز  هک  **** اشاح نامسآ  دراب ز  هب  میرک  رگا 

مهرم شتحارج  دریذپ  هاش  فطل  ز  **** يزور ات  هتسشن  نینوخ  لد  اب  غاد  وچ 

معن تفگ  دینش و  عقاو  قباطم  کلف  **** وزا متفگ  هچناک  شامعن  هب  هاش و  هب  مسق 

مک ددرگ  هچ  وزا  هاش  دهد  طبر  مسا  هب  **** ار یمسم  رگا  شمان  هدش  مشتحم  وچ 

مکحم اپ  درب  تسد  هرب  انف  دنک  **** اقب عاتم  ندرب  یپ  ات ز  هشیمه 

مکحتسم داب  هتسب  افق  هب  وا  تسد  ود  **** اعد دنمک  زا  وت  ياقب  ساپ  يارب 

ماش رصم و  جارخ  تیوسیگ  ماش  راثن  يا  هرامش 49 : هدیصق 

مالغ يرصم  فسوی  دص  ار  وت  لاخ  يودنه  **** ماش رصم و  جارخ  تیوسیگ  ماش  راثن  يا 

مارخ ار  نامارخ  کبک  هتخومآ  تا  هولج  **** راذع ار  ناشخرد  هام  هتخورفا  تا  هرهچ 

ماد هدرتسگ  یئوداج  زا  بآ  يور  رب  تلبنس  **** لظ هدنکفا  يرحاس  زا  باتفآ  رب  تلکاک 

ماو راتفگ  دنک  یم  مدامد  تلعل  زا  یطوط  **** بسک راتفر  دنک  یم  یپایپ  تدق  زا  یبوط 
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مامت دنام  یمن  دنام  یم  هچرگ  تیور  هب  هم  **** یسب دشاب  یمن  دشاب  یم  هچرگ  تیوب  هب  لگ 

نوخ وت  رب  تیادف  رس  مزاسن  رگ 

یناشاک مشتحم  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 824زکرم  هحفص 578 

http://www.ghaemiyeh.com


مارح نم  رب  یگدنز  تیاوه  رد  مریمن  رو  **** لالح نم 

مادتسم تلظ  داب  یلاوز  یب  باتفآ  **** لازیال تنسح  داب  یلالج  جوا  بکوک 

ماب فرط  زا  يوش  یم  علاط  وچ  ینابات  هام  **** نیز تشپ  رب  ینک  یم  نالوج  وچ  ینابوخ  هاش 

مادک رب  لد  مهن  ایآ  یلد  زج  مرادن  نم  **** يربلد رد  يرپ  نآ  دراد  هویش  نارازه  دص 

ماشم رب  متشهب  يوب  ناتسلگ  نآز  ابص  دز  **** شضراع ضایر  فوط  تصخر  يد  متفای 

ماک هتسج  يو  زا  رثوک  رثوک  هچ  مدید  همشچ  **** ضیف هدرب  يو  زا  تنج  وچ  مدید  هضور 

مارتحا نیع  هب  مدرم  هدید  داوس  نوچ  **** یئودنه هتسشن  شلاخ  زا  همشچ  نآ  بل  رب 

ماف بانع  تبرش  ناز  اهتسخلد  یهان  **** تافص مزمز  �همشچ  ناز  اهنشت  بل  عنام 

ماک خلت  ام  ربلد  زا  قاذم  نیریش  يودنه  **** ببس یب  دشاب  هچ  زک  شتآ  لد  رد  دز  متریغ 

مامتان یناد  هتکن  رد  يا  هک  دز  نم  رب  گناب  **** نیبرود لقع  هاگان  منک  شعنم  متساوخ 

ماقم ار  تنج  هدرک  ظیفح و  ار  رثوک  هتشگ  **** تفص ناوضر  یلبقم  یکریز و  زک  یئودنه 

مالغ ناویک  رکاچ  مجنا  هاش  مالغ  زج  **** درخ صقان  يا  دوب  دهاوخ  هک  یئوگ  یمن  دوخ 

ماقتنا ثیل  رد  ردژا  روآ  گنج  روسق  **** راوس لدلد  لد  لداع  خر  خرف  رورس 

ماین زا  زیرنوخ  غیت  درآرب  نوچ  درآرب  ناج  **** کلف ریش  نت  زا  مزر  رد  هک  ردفص  ردیح 

ماک تشگ  دهاوخن  رت  رثوک  بآ  ار ز  ایبنا  **** تشهب رد  ددرگن  یقاس  ات  هک  رثوک  یقاس 

ماب هزوریف  نیرد  يدنکفا  يدنک و  نامز  رد  **** يا هقلح  ار  نیمز  يدوب  رگ  هک  ربیخ  حتاف 

ماگ مین  رد  مدع  يوس  ار  مصخ  دتسرف  یم  **** راوس ددرگ  یم  هچ  نارکی  رب  هک  رتنع  لتاق 

مان هدرک  شرد  هب  شیوخ  مالغ  ناویک  نوچ  هدناوخ  **** ار هام  شتیمک  يودنه  هک  ربنق  هجاوخ 

ماسقنا دباین  خزود  تنج و  قیالخ  رب  **** تفتلم ددرگن  شتاذ  ات  هک  رشحم  رواد 

لصا و **** یجدلاردب اخسلارحب  یفطصم  مع  ناب 
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مانالا فهک  رشبلاریخ  رشبلاوب  لسن 

مامالا معن  نایسدق  هولص  رد  سدقت  زو  **** ریمالا معن  نانمؤم  روما  رد  مدقت  زا 

ماش حبص  حبص و  ماش  قرشم  برغ  برغم  قرش و  **** دوش دهاوخ  ناهج  عاضوا  رییغت  رگ  هک  نآ 

مایتلا مدکی  هب  مه  اب  دهد  ار  شتآ  بآ و  **** ریمض رد  ار  وا  دیآ  نیضیقن  عمج  رگ  هکناو 

ماظعلا ییحی  يذلا  ناحبس  هک  دزیخ  نیمز  زا  **** میمر مظع  لد  رد  دیآ  رگ  شناکیپ  بآ 

مامغلا فوج  یف  قربلاک  هفک  یف  هفیس  **** امسلا جرب  یف  ریطلاک  هسوق  یف  همهس 

ماصتعا شلوبق  ناماد  هب  ار  تعاط  تسد  **** دامتعا شیاطع  راوید  هب  ار  نایصع  تشپ 

مالظ گنز  ار  مالسا  �هنییآ  تفرگ  یم  **** يو نیئآ  قرب  ریشمش  لقیص  يدوبن  رگ 

ماسترا ریامض  رد  يدوبن  ار  نامیا  رون  **** عابطنا عیابط  رد  شتاذ  رهم  يدرکن  رو 

مالسلاراد ههج  شش  زا  دوش  یم  تهاگراب  **** خرچ تفه  نانکاس  مالس  زا  حبص  ره  هک  يا 

مارحلا تیب  یناث  تمارتحا  رصق  تسه  **** کلف هن  نامرحم  دوجس  زا  ماش  رهب  يو 

مار دیدرگ  یمن  نودرگ  شک  ندرگ  نسوت  **** سکچیه رما  هب  ترما  ضیار  يدوبن  رگ 

مادهنا يدوبن ز  نمیا  نوتسیب  قاور  نیا  **** ار كالفا  ددم  تنوع  �هیاپ  يدرکن  رو 

مامضنا يو  اب  وت  ردق  هجل  زا  يا  هرطق  **** یتفای رگ  يدز  نودرگ  رب  جوم  ایرد  بآ 

مامح لاگنچ  تسا  نیهاش  نوخ  زا  گنر  هلال  **** تسیوق تلدع  توق  زا  ماقتنا  تسد  هک  سب 

مایص رهش  رشع  انثا  رهشا  زک  نانچ  نآ  **** هدمآ زاتمم  وت  ضاترم  تاذ  همئا  زا 

مالکلاریخ نیبم  نآرق  دعب  تمالک  يو  **** لاقملاریخ یبنلا  لاق  ام  لثم  تلاقم  يا 

ماظن یب  مظن  راگرپ و  یب  رعش  نیا  اب  هصاخ  **** وت وچمه  یمالک  زجعم  تحدم  اجک و  نم 

ماخر ردق  يرهوج  دزن  تسا  مولعم  هک  نآ  ز  **** ما هدنمرش  هدروآ و  تسس  تایبا  نیا  تیوس 

ماشتحا نودرگ  ناشیا  مشتحم  مالک  رد  **** دوش ادیپ  تتحدم  نمی  هب  مهاوخ  یم  کیل 
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ماسح نبا  ثدح  یشاک  سافنا  یمرگ  **** يرذآ مالک  زوس  یبتاک  رعش  روز 

تذل **** نسح لاوقا  نسح  ناملس  تایبا  تعنص 
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ماظن مظن  توق  وجاوخ  راتفگ 

ماع صاخ و  عبط  لوبقم  نم  لوبقمان  عبط  **** دوش تشخب  ینشاچ  فطل  ریسکا  زا  لصاح 

ماحدزا ار  ناگنشت  بل  دوب  رثوک  بل  رب  **** رشح زور  رد  نوچ  هک  مراد  رگد  يانمت  کی 

ماک هب  يزیر  يا  هعرج  ملیبسلس  بارش  زو  **** فطل يزادنا ز  رس  رب  ملیلظ  لظ  نایم  ناز 

ماتتخا يادتبا  راصتخا و  رایتخا  **** منک ات  لد  يا  وش  تکاس  دش  ضرع  نوچ  اعدم 

ماود تبث  دوب  ار  بش  تملظ  زور و  رون  **** موجن ناطلس  ریس  زا  رید  هنیرید  نیرد  ات 

مایقلا موی  یلا  یناملظ  وت  يادعا  زور  **** باسحلا موی  یلا  ینارون  وت  بابحا  زور 

مایص دیع  تجهب  زا  مادم  شیع  رد  داب  هرامش 50 : هدیصق 

ماشتحا نودرگ  ناطلس  مشتحم  هاشداپ  **** مایص دیع  تجهب  زا  مادم  شیع  رد  داب 

مان کین  يار  کین  تخب  دوعسم  رورس  **** طاشن شوخ  طاسب  شوخ  تخت  عوفرم  رواد 

مادم یلوتسم  لابقا  دنس  هب  نیطالس  رب  **** داب هک  ناطلس  یلو  الیتسا  جوا  باتفآ 

ماج دیشمج  ردنکسا  مزب  روفغف  رصیق  **** اضق شمظع  زا  دناوخ  یم  تنطلس  حوبص  رد 

ماش تسین  وا  تلود  حبص  لابند  زا  هک  ناز  **** رشح زور  زا  نوزف  شلابقا  زور  لوط  تسه 

ماب تفه  رد  دنز  یم  تبون  جنپ  شیارب  زا  **** رود هک  دش  رپ  وا  لالقتسا  تیص  زا  نکر  راچ 

مامتها شمارتحا  مهم  رد  دراد  هک  سب  **** شیپ هلاس  دص  اضق  درآ  یم  زور  ره  وا  راک 

مار تسا  شیم  اب  گرگ  رای و  تسا  زاب  اب  هوعص  **** عفر دادضا  زا  دش  تیدض  هک  وا  نامز  رد 

ماجل رس  رب  ار  خرچ  ماجل  یب  گنخ  هدرک  **** رادتقا يور  شتسد ز  رب  زورما  ضیار 

مایتلا مهاب  داد  تردق  هب  ار  شتآ  بآ و  **** دیرفآ تعیبط  کی  رد  وا  رهق  فطل و  هک  نآ 

ماقم دزاس  ناکمال  تشد  هداتفا  باتش  رد  **** ورب دیوگ  وا  عبطار  ناوران  نیمز  رگ 

ماگ دیاشگن ز  ماگ  تمایق  روص  مد  ات  **** تسیاب دیوگ  وا  رما  ار  ور  زیت  رهپس  رو 
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وا یشخب  سیافن  زا 
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ماع ماعنا  ره  نمض  ردنا  شلذب  زور  تسه  **** صاخ ناسحا  رازه  دص 

مامضنا داد  ناوت  مه  اب  رگا  ار  ایرد  تفه  **** باسح ندرک  ناوت  شدوج  �هجل  زا  يا  هرطق 

مامغ يزیر  قرع  رد  شتسد  ربا  لاعفنا  ز  **** تسه هک  ناراب  نامسآ  زا  نیمز  رب  ناراب  تسین 

مار دیص  ناراوسهش  دیق و  مار  نازاب  هاش  **** هاگریجخن نیرد  علاط  توق  زا  ار  وت  يا 

ماقتنا ماقم  ردنا  رهپس  اب  یئآ  رد  رگ  **** میقم ددرگ  مدع  هاچ  هت  رد  تباهم  زا 

ماخ يادوس  یلو  ادوس  دزپ  یم  بش  ات  زور  **** تخبطم رد  يزورفا  قاجا  رهب  زا  رهم 

مالغ کی  نیچ  ورسخ  ادگ و  کی  یط  متاح  **** باقر کلام  لدایرد  يا  تهاگرد  رب  تسه 

ماسقنا قیالخ  رب  دبای  وت  ناسحا  کی  رگ  **** نیمز رد  دنامن  سک  نوراق  رت ز  تعاضب  مک 

ماو وت  زا  شخب  مرد  عبط  دنک  مدکی  کلف  رگ  **** یهت مد  رد  دنک  مجنا  رز  زا  شیوخ  نزخم 

ماوع اب  صاوخ و  اب  تماع  فطل  صاخ و  لیم  **** نورب دح  زا  تفر  هک  سب  نوزفا  رصح  زا  هک  سب 

مار وت  اب  ددرگ  مارآ  ات  دنراد  یم  تسد  **** دوخ مارآ  زک  تسیصالخا  وت  اب  ار  دب  کین و 

ماک هب  یمارایب  نایارالداب  ات  دوخ  نوخ  **** لالح دزاس  یم  وت  رب  بش  ره  هماچ  یجاجز  نآ 

مارح منادرگ  وت  تخب  �هدید  رب  ار  باوخ  **** اعد زا  ات  منک  یم  تراغ  مارآ  مشچ  نم ز 

مامت ار  کیالم  مرآ  دورف  ناویا  دنلب  نیز  **** رامش یب  عوشخ  اب  تیاعد  لمح  یپ  زو 

مالک رکش  یطوط  میاد  دناوخ  یم  درخ  شک  **** مشتحم تیانث  ناتسرکش  رد  ارورس 

مادک ره  دیؤم  دنب  ملا  دص  يالتبم  **** سفق سبح  رد  هتشگ  یماک  خلت  دص  اب  لاح 

ماش حبص و  ینعم  غاب  ياه  هجهل  شوخ  رگد  اب  **** تهگرد درگ  تشگ  یم  نینچ  نیا  دوب  یمن  رگ 

مالسلاو نتفگ  هماخ  نابز  زا  دناوت  یم  **** تینهت مالس و  ار  ناطلس  باون  ضرغلا 

دیع نیئآ  راگزور  رد  دوب  ات 
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ماظع نیطالس  میظعت  هاگرد  رب  هصاخ  **** تینهت و 

مادم دشاب  نیمالا  حور  بل  تیوگ  تینهت  **** هام رهم و  رهپس و  یسرک و  حول و  نابز  زا 

مانالا مودخم  کیدزن  زا  دمآ  تفر و  هزور  هرامش 51 : هدیصق 

مایص دیع  يدیع  اب  یقفشم  نم  رس  رب  **** مانالا مودخم  کیدزن  زا  دمآ  تفر و  هزور 

مارک لیخرس  رادرس و  مرک  لها  رورس  **** میرک تاذ  تعفر  زا  تسه  هک  نآ  مودخم  هچ  هو 

ماظتنا مهاب  مزب  کی  رد  داد  دناوت  یم  **** ار رصع  ناورسخ  لیخ  هک  نآ  لیخ  رس  هچ  هو 

ماقمالاو یلاو  لمجت  اراد  رواد  **** عاعش يرد  رهوگ  یلجت  اضیب  رتخا 

ماع صاخ و  نیبج  شمزب  هنیزرف  هدس  **** ملح ملع و  نابز  شعبط  �هدنیامرف  راک 

مان باقلا و  بحاص  بحاصم  ار  ملاع  هاش  **** هاگ میهید و  لباق  لباقم  ار  مظعا  خرچ 

مارتحا زا  رهپس  نامیقم  شدنیاتس  یم  **** مرح هن  ردناک  دناوخ  دمحم  ناز  شراگزور 

مالک رد  دنیرفآ  یم  شعدبم  عبط  هچره  **** مد زاجعا  زا  میرم  لفط  دننام  دنز  یم 

مایتلا دش  عطقنم  عراسملا  نیب  نوچ  هنرو  **** دز غیت  یئوگ  مظن  نایم  دز  داژن 

مار زومآ  تسد  غرم  نوچ  دوب  ار  وا  رطاخ  **** زیرگ رد  یشحو  دیص  نوچ  دوب  لد  زک  ینعم 

مامغ شضایف  تسد  میاق  نیرتمک  **** تسه هک  دزرل  یم  شیوخ  ياقب  رب  لوا  رحب 

مابز وا  نامز  رد  دتفین  نوچ  متاح  تشط  **** ادگ شیپ  دنکفا  یم  اطع  زا  دیشروخ  صرق 

مادک وا  تسمادک  متاح  مرک  ردناک  متفای  **** مرد رپ  منیتسآ  بیج و  درک  نوچ  بلط  یب 

مائل راک  زج  تسین  ینادا  لعف  زج  تسین  **** هزیاج نتسج  حودمم  زا  هگ  نآ  نتفگ و  حدم 

مان شیشخب  مرد  يادوس  تسه  تقیقح  رد  **** دوج تسد  ندوشگ  هگنآ  شوگ  زین  ندرک  حدم 

مامت يرادیب  شیناشیرپ  باوخ  زا  دشخب  **** باوخ هب  ار  یصخش  هدیدان  سک  هک  دشاب  نآ  ششخب 

مامتها دیامن  رتسگ  نخس  درم  نخس  رد  **** عمط لذ  یب  هک  یلوا  نانچ  نآ  نتفگ  حدم 
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رهب دنام  تلاجخ  نیو  **** لعف هب  دمان  دوخ  دوب  نم  زا  هچنآ  تلاح  ود  نیز 
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مایقلا موی  یلا  نم 

ماود راردا و  رارمتسا و  هب  دمآ  دوجو  زا  **** دوب زیررهوگ  راب  رز  لدایرد  ناز  هچنآ  و 

مانالاریخ دوخ  دج  یمس  تبترلا  یماس  **** نسح لاوقا  قالخ  نخس  کلملا  کلام 

مازتلا رما  نآ  درک  تمه  ياهیدنلب  ناو  **** باکترا لعف  نیا  ریصقت  رادرک  ام  یتسپ 

ماظن ردنا  ماظن  ار  ملاع  وت  ریبدت  هب  يو  **** جاور ردنا  جاور  ار  تلود  وت  نارود  هب  يا 

ماصتعا مشچ  ود  رد  يراودیما  �همرس  **** دیشک دوخ  رابغ  زا  تلالج  لیذ  لزا  رد 

مان تساشن  ار  وت  لاوقا  قالخ و  تقلخ  **** ارچ یئاتکی  هنرگ  ینیرفآ  ترابع  رد 

مارخ شوخ  کلک  گشم  رد  دور  یم  وناز  هب  ات  **** تسا شبنج  رد  فرشا  نانب  ردناک  فرش  نیز 

ماقتنا مشچ  هب  ینیب  رگا  تنیبدب  يوس  **** رس درآ ز  نورب  تمشچ  دوخ  ناگژم  کل  زک 

مامضنا دبای  وت  لابقا  نم  عبط  اب  هنرگ  **** نتشیوخ زجع  هب  مدرگ  فرتعم  تیانث  رد 

ماشم رب  یئاطع  يوب  رگا  دروخ  ار  مشتحم  **** وت فطل  ضایر  زا  يدهج  دج و  یب  ارورس 

مالک ناهاشداپ  باقر  کلام  بقل  رد  **** تسه هک  ادیپ  شدش  مه  یمالغ  ندرگ  رد  قوط 

ماتتخا مات  تذل  دراد  عبط  كزان  شیپ  **** رعش تسرحس  رگ  هک  نونکا  اعد  رد  هب  ادتبا 

ماش حبص و  هام و  لاس و  نارود  عضو  ياصتقا  ز  **** باتفآ دشاب  هیاس  رد  ار  ریپ  رهپس  ات 

مادتسم قیالخ  قرف  رب  وت  لظ  نوچ  داب  **** وت ياس  دقرف  قرف  رب  ناوجون  هاش  لظ 

مالس دورد و  �هفحت  ناسرب  ابص  ایا  هرامش 52 : هدیصق 

مانا نیرتهب  هب  قیالخ  نیرتمک  ز  **** مالس دورد و  �هفحت  ناسرب  ابص  ایا 

مارح لالح و  فشاک  لمع  ملع و  ناهج  **** لود نید و  نابساپ  للم  کلم و  هانپ 

مالسا كرات  جات  مما  سوئر  رس  **** لبس عیمج  يداه  لسر  ردص  یمس 

مادم تسا  رخافت  رد  شفرش  زا  ترادص  **** قافآ رد  هک  ناهج  رودص  ناگیادخ 
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ماود سابل  رد  هولج  ار  وت  لالج  يا  هک  **** دراب رثا  وزک  ینابز  هب  یلو  وگب 

یب مالغ 
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مایا تنیز  بیز و  شکلم  نامسآ  رب  **** لوا دناوخ  هک  مشتحم  تلدب 

مامت هدرشف  شنت  رد  ناج  �هریش  تشگ  هک  **** گنت دش  نانچ  نآ  رخآ  عیسو  نیمز  وا  رب 

ماک شیاشگ  دهد  شتسد  هب  دیما  هر  **** راک شیاشگ  رد  هک  يدرون  هار  ياپ  هن 

مارخ زان  هب  دنک  هاگن و  ربک  هب  دنک  **** یط متاح  يوس  هک  يدرف  نت  ورس  کی  هن 

ماک بل و  دنک  یم  هزات  يرمثاهب  کبس  **** تلود نیا  راسخاش  زا  شهگ  هگ  هچ  رگا 

ماشم هب  دسر  یمن  یمامت  فطل  میسن  **** نوبز تخب  شهش ز  دوج  نشلگ  یلو ز 

ماهلا رازه  دص  ياریذپ  ضیف  دوش ز  **** بیطرت ار  غامد  معنت  هب  دهد  نوچ  هک 

ماجرد شتخیر  هک  یشیع  �هداب  هنامز  **** درک یم  شنتشگ  زیگنا  مغ  هک  نامز  نیرد 

ماجنا طاشن  مه  زاغآ و  برط  مه  دوب  هک  **** دوب یلوم  مالک  ناور  قیحر  نامه 

مارگ شوگ  راوشوگ  مما  شود  زارط  **** يا هلسلس  عیدب  یلالز  هک  ین  مالک 

ماهفالا يوذ  لد  يور  هب  دیدج  يرد  **** زاب تحاصف  زا  هتشگ  نآ  عرصم  اود و  رهز 

ماقرا شوخ  کلک  نامرک ز  هریز و  ثیدح  **** تایح بآ  داد  وچ  شمالک  رضخ  هدرم  هب 

مان لظنح  دنهن  فلکت  هب  ار  تابن  **** فیرظ ناملکت  نیریش  هک  دومن  نانچ 

ماوع صاوخ و  دوخ  كاردا  رهوج  ردق  هب  **** دندش ضیفتسم  وچ  تلاقم  ربا  ضیف  ز 

مامت تفرگ  ورف  ار  نیمز  يور  طیسب  **** اهلگ حیاور  تحاصف  نیمزرس  ز 

مار یئانشآ و  مدرم  زا  عمتسم  عبط  هب  **** دوب یلازغ  لزغ  ره  نیمز  هتسجخ  نآ  رد 

مادنا نیا  هب  درب  ینعم  دقرب  سابل  **** ظفل هک ز  ره  عنص  تسد  شدوب  نیتسآ  رد 

ماغیپ دص  یبل و  مراد  ارادم  ناهج  **** دیما دص  یلد و  مراد  اراوگرزب 

مارم عیمج  بهاو  مرک  ماع  میرک  **** ریدق ینغ و  معنم  ددم  زا  تسه  هک 

مات یقرت  رد  رود  نیرد  دوج  يالص  **** فرص لزلزت  رد  دهع  نیرد  رقف  يالب 
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عبط ز هب  ارم 
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ماع هجوت  نم  لاثما  هب  فطل  ار ز  وت  **** صاخ توافت  دوخ  هابشا 

مادکچیه ماقم  شرف  هب  عافترا  رد  **** دسرن نم  ناکم  شرع  هک  دیعب  دوب 

مامز تسیهش  تردق  دی  هب  ار  ماهم  **** عیسو طاسب  نیردناک  نیا  رتدیعب  نیزا 

مالغ تسا  تبسن  يور  زا  شمتاح  رازه  **** یشخبرز یلدایرد و  شزاون و  رد  هک 

مالک متخ  رهم  هب  ار  تنخس  �هفیحص  **** زاس نیزم  نامز  يا  نامز  تسا  قیضم 

ماکحتسا ماود  تابث و  رکذ  هب  اعد  **** دبای ات  لاقتنا  رید  تلود  يارب 

ماود هب  تتلالج  تابث و  هب  تترادص  **** مکحتسم داب  لابقا  يرادیاپ  ز 

ماظن وت  تلود  هب  ار  ناهج  يا  هرامش 53 : هدیصق 

مایق وت  تمدخ  هب  ار  نامسآ  **** ماظن وت  تلود  هب  ار  ناهج  يا 

ماهوا تحاس  نوزفا ز  زیح  **** تسار وت  يایربک  ياپ  �هطقن 

مارجا دنهج  کلف  زا  دنپس  نوچ  **** دشک هنابز  را  ترهق  شتآ 

ماسجا دنهن  نورب  زیح  اپ ز  **** ددرگ بلط  ناکم  تهوکش  رگ 

مامز �هنامز  یتخب  رس  رب  **** باوص هار  يارب  تیار  هدرک 

ماجل رهپس  نسوت  دلسگب  **** دوب وت  فک  رد  هتشررس  هن  رگ 

ماین سبح  هب  وت  دهع  رد  هدنام  **** يزیرنوخ تسوا  نییآ  هک  غیت 

مامح ریسا  وت  دهع  رد  زاب  **** باقع ریسا  وت  رود  رد  هوعص 

ماگ ودب  مدع  ات  میب  زا  دهج  **** بضغ ناهج  رب  گناب  دنز  رگ 

مایا دشک  دبا  لیذ  هب  اپ  **** تمرک نامز  تلهم  دهد  رو 

مانصا زا  دیآ  رگ  تیدمص  **** وت صیاصخ  نانگمه  زا  دیآ 

مالغ هدنب  ود  نآ  �هدنب  نارتهم  **** ار وت  مالغ  نیرتکچوک  گس 
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مارح یفن  رهب  هک  یهانپ  نید  **** امکح زا  هدید  قافآ  رد  هک 

مالسا زا  دنامن  یمسا  ریغ  **** دوبن را  شیفن  يال  نایم  رد 

مایا �هدیصق  تیب  هاش  **** مدآ �هلیبق  راختفا 

ماهلا رضخ  ریمض  نامقل  يار  **** کیب مساق  تافص  مج  فصآ 

ماوع صاوخ و  يزور  مساق  **** قازر �هناخراک  لماع 

مارهب وا  دنب  غیت  نیرتمک  **** ناویک وا  نابساپ  نیرتمک 

مایق زور  هب  ات  زورما  رگا  **** وا شیاتس  هر  یط  رهب 

مالقا دننز  مدق  فیاحص  رب  **** میلقا تفه  نابتاک  دیرد 

نآ هر  ددرگن  یط 
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مادقا هنایم  رد  ار  کلک  **** دوب هک  ردق 

مارحا نکر  راهچ  زا  قلخ  هتسب  **** امش هاگراب  فوط  یپ  يا 

مارم رازهدص  دیما و  دص  هب  **** لما لوط  مدق ز  هتوک  نم 

مارگ شوگ  راوشوگ  يرد  ره  **** عیدب مالک  زا  رد  هنازخ  ود 

مالس دورد و  دص  غالبا  دعب  **** دنه هب  قارع  زا  لاسرا  مدرک 

مامت مامتها  هب  شنالماح  **** دنزاس هگراب  ود  راثن  هک 

مایا رخافم  زعم  ود  **** قافآ قیالخ  ذاعم  ود 

ماع �هبعک  ضیف  طرف  زا  یکی  **** صاخ �هلبق  ردق  نیع  زا  یکی 

مادخ لفحم  هاش و  سلجم  **** ارسود هصالخ  هتوک  هصق 

مات تقد  هب  شتمکح  دهن  هک  **** دوب مدیما  دوخ  دنوادخ  زو 

مانمگ نیا  لاح  حرش  رب  شوگ  **** سک یب  نیا  راک  ضبن  رب  تسد 

ماقسا زا  دبای  مات  یتحص  **** نم بلطم  میقس  جازم  ات 

ماو نایادا  دب  شیپ  نکد  رد  **** دوب هچ  نآ  ملفط  لام  زا  ینعی 

ماظع نارکاچ  دنناتسب  **** دنک هک  يا  هراشا  نیتسخن  هب 

ماعنا گرزب  هش  زا  يا  هلص  **** دزاس مض  فطل  هب  نآ  اب  هکلب 

ماجرفان تخب  ياضاقت  زا  **** قیوعت رد  داتف  اهنآ  يراب 

مارک وت  مراکم  زا  لجخ  يا  **** مرک فطل و  لامک  زا  نامز  نیا 

مالک كولم  وت  ياهنخس  يا  **** کلمی نم  مالک  ضرع  رهب 

مارخ ماش  مزب  هب  تصرف  تقو  **** موزل ضیف  مودق  تاکز  هب 

ماجنا ماظن  ارم  راک  زاس  **** ياپ هن  نم  مهم  نایم  رد 
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ماظن هب  یملاع  راک  دسرن  **** دشاب نایم  رد  وت  ياپ  هن  رگ 

مالع قلاخ  قیفوت  هب  هک  **** لهاج ملاع و  یفخم ز  تسین 

ماخر جازم  رد  موم  یمرن  **** وت تمکح  داهن  دناوت  یم 

ماحرا رد  بایرییغت  �هفطن  **** وت فرصت  زا  دش  دناوت  یم 

ماخ اه  یسک  یب  دشاب ز  هتشگ  **** دنچره مشتحم  تامهم  سپ 

ماهف �هلمج  نیرت  ناسآ  ددرگ  **** تریبدت شیپ  هک  دوبن  رود 

مایا یلایل و  لاصتا  ز  **** رهد هب  هک  ادخ  زا  مهاوخ  لصتم 

مایق حبص  بیج  درآرب ز  رس  **** لیذلا لیوط  دوش  تدهع  هک  سب 

مناج گر  دلسگن  رگا  لگشم  بات  ز  هرامش 54 : هدیصق 

منارود بات  چیپ و  زا  دش  گنت  راک  هک  **** مناج گر  دلسگن  رگا  لگشم  بات  ز 

دور یمن 
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منابیرگ بناج  نونج  نم ز  تسد  هک  **** لیجعت نیا  هب  سک  ياپ  نانج  هب 

مناغفا ربص  ریجنز  هب  هنیس  نورد  **** زونه هتسب  هک  کلف  شوگ  �هدرپ  تساجب 

منایرگ مشچ  ریگناهج  لیس  زونه  **** تسا دنب  رد  هک  ربخ  دراد  هچ  هنتف  ناهج ز 

منافوط رازه  دص  هک  دابم  للخ  **** ارم ربص  يانب  نوکس  هوک  نوتس 

مناینب تسس  مسج  اج  هتفر ز  تخس  هک  **** رگد ياج  همیخ  حور  دنزن  رگا  بجع 

مناشیرپ ناتب  فلز  وچ  هک  نادم  بجع  **** ار هلسلس  رازه  نیک  زا  منز  مهب  رگا 

مناشاک نیمز  رد  ورف  هشیر  هدرب  هک  **** ارم هنامز  زا  تسین  يا  هلگ  رتدب  نیزا 

مناشیا رهش  گنن  نوبز  تافص  زا  نم  **** تسار ناشاک  قلخ  هک  یتاذ  تسافن  سب  ز 

مناش رد  تسیرازیب  تیآ  لوزن  **** تسار ناشیا  فطل  هک  یلزن  شوارت  نم  هب 

مناسنا رامش  ردنا  دروآ  هک  یکی  **** تسین ترطف  سیفن  ناتفص  کلم  نیزا 

مناجرم ورد  کلس  رد  هدش  مظتنم  هک  **** یفزخ مترطف  تسپ  نم  هنایم  نیا  رد 

مناشفیب دوخ  هاگ  ناج  تبحص  درگ  ز  **** ناشرهوگ کلس  ناماد  هک  بیصن  دوش 

منامرد هنامز  رد  رگا  نم  یتجاح  هب  **** تسیقلخ قفشم  قلخ  رگ  همه  نیا  گرزب 

مناج زا  رامد  مسج و  رابغ ز  یلو  **** تام دنام  لقع  هک  یقیرط  هب  دروآرب 

منامرد چیه  تسین  نطو  يالج  زج  هب  **** اوق فعض  دوجو  اب  منم  هک  الب  نیرد 

مناریا جنگ  دنناوخ  هک  دوس  هچ  نیزا  **** یناریو جنر  رازآ  دشک  لد  هک  ارم 

مناسکی هدرک  کلم  نیا  رد  هریت  كاخ  هب  **** تسپ تمه  نایشآ و  توکلم  رد  تسارم 

مناوید نالماح  ناهشداپ  زیزع  **** اج همه  رد  لیلذ  اج  نیا  نم  روج  لمح  ز 

مناوخ ینیچ  هزیر  زا  رکش  ناهج  **** دننک هریخذ  نایطوط  مور  دنه  هب  رگا 

مناشفاربنع کلک  هیس  كاخ  هب  دشک  **** ار ینام  شقن  گنهآ  منک  نیچ  هب  رگ  و 
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مناساره رگد  ادعا  زا  دنیبن  یسک  **** ار ناسارخ  ناهج  زا  منک  باختنا  رو 

دشک مهایس  كاخ  هب  رگ  و 
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مناهافص رد  ردق  دوب  شیب  همرس  ز  **** زونه هنامز 

مناشخدب رد  دنیبب  باوخ  هب  رگا  **** لعل نیازخ  اپ  هب  مدنشک  قوش  كاش  ز 

مناروت هب  درب  ناریا  بیصن ز  رگا  **** جنگ ندیشک  زا  مناروتس  جنر  دنشک 

منایوج بیع  مشچ  نم  ترکف  مشچ  وچ  **** ینیعلاهفرط لغش  زا  دسر  یمن  مه  هب 

مناریح رشح  هب  ات  دوش  رهد  مشچ  هک  **** يرنه منک  رگا  سدنهم  عبط  رحس  هب 

مناد نابز  هجهل  شوخ  یطوط  ماک  هب  **** یهلا كراب  دهش  دسرن  ناشظفل  ز 

منامیشپ یکدنا  نآ  زا  لقع  مکح  هب  **** دش دیاب  هک  دنز  رس  ینخس  نابز  زا  رو 

منامیا نابز  ملکت  هدرک  رفک  هب  **** رگم هک  نم  هب  اطخ  نادنچ  تبسن  دننک 

مناتسلگ رد  هتسب  نابز  غرم  رازه  **** نابز بیلدنع  میلعت  دنوش ز  رگا 

مناحلا دب  هجهل و  نوبز  مان  دننک  **** رورغ لامک  زا  دنیآ  نخس  رد  هک  نیمه 

مناماد هدیشک  ناماخ  يراک  غاد  ز  **** ریگنماد هک  سب  هتشگ  مسکود  کی  باجح 

مناهنپ زوس  دیآرب ز  هک  اه  هلعش  هچ  **** دورب مه  باجح  ناک  نیا  هب  راک  وچ  دسر 

مناوید يور  تشگ  هیس  هتفر  هتفر  هک  **** مدید نیا  کلم  فارشا  شیاتس  زا  نم 

منابهگن ار  شیوخ  رطخ  رپ  نابز  **** دردرپ �هنیس  غادرپ و  لد  اب  زونه 

منادرگب قرو  تزع  رتفد  نم ز  هک  **** زور نآ  باتفآ  دنادرگب  گنر  بات  ز 

منارب غیت  تسا  بیکش  ماین  رد  هک  **** نیا هب  دننمیا  هک  نیب  ناشتلفغ  رورغ 

مناکیپ هراخ  گنس  زا  دنک  یم  راذگ  **** ارم دنا  هدیرفآ  نامک  مرن  هچ  رگا 

منابعث تشگ  مرگ  ممد  هک  یمد  یلو  **** یناسنا چیه  تسین  نم  يدنزگ  یب  هب 

مناسآ راک  تسیناهج  ماع  لتق  هک  **** تسین ناسآ  ندرک  هجنر  نابز  غیت  هب  ارم 

مناک زا  هزیر  ساملا  هدماین  نورب  **** زونه کیلو  رنه  رد  ناهج  ود  ما  هتفرگ 
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منادند دنک  هک  مقلخ  شکمتس  نآ  زا  **** منخس هشیب  ریش  ادخ  هدرک  هچرگا 

مناسکی كاخ  هب  تلذم  دنک ز  رگا  **** درگ دنیشن  یمن  نم  زا  یسک  نماد  هب 

گنس هک  نیدب 
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منازرا دنا  هدرک  یکبس  زا  نزرا  هچ  **** وجه يوزارت  رد  تسین  نارگ 

مناکرا تاهج و  تبیز  تنیز و  هک  منم  **** تاهج عیمج  زک  فال  منز  ضرف  هب  رگا 

منارود دیحو  اتکی  دحاو  هدرک  هک  **** نابز هب  مروآ  ترطف  یگناکی  زا  رو 

مناویا رب  ندز  تبون  هدیسر  **** مظن يدنلب  زا  هک  میوگب  دنلب  رگ  و 

مناشیا باقر  کلام  هک  دنمک  منک  **** يوعد زا  ندرگ  هب  ار  نخس  كولم  رگ  و 

مناد یمن  يرتمک  دوخ  هک ز  نم  ریغ  هب  **** تسود نمشد و  نیا ز  راکنا  رد  دنز  یم  هک 

فرح ن

نارماک هاشنهش  يافش  زک  رکش  دص  هرامش 55 : هدیصق 

ناهج رب  رد  ناما  نما و  سابل  دشون  **** نارماک هاشنهش  يافش  زک  رکش  دص 

ناوریق هب  ات  قتت  دیشک  ناوریق  زو  **** باتفآ دمآ  نورب  فوسک  توسک  زا 

نامسآ رب  تیالو  تسا  هدناشن  شزاب  **** جوا ورف ز  دمآ  هلحرم  ود  کی  هک  یهام 

نارتقا تفای  يدبا  تماقتسا  اب  **** تشاد هک  یتعجر  نآ  تنطلس  رهپس  مجن 

نایشآ رب  نکمتم  دش  درک و  عمج  لد  **** هقرفت داب  زا  تهبا  جوا  زابهش 

نازخ زا  دمآ  نورب  درک و  راهب  رد  ور  **** يرورس ناتسب  هیاس  گرزب  لخن 

نارماک زاب  دش  ینارماک و  گنخ  رب  **** داهن نیز  لابقا  �هصرع  راوس  کباچ 

نانع کبس  رسکت  باکر و  نارگ  تحص  **** دش بایماک  هش  دوجو  تحاس  رد 

ناشن هشداپ  کلم  نیشن  هگراب  دش  **** يورسخ گنروا  نداد  بیز  رهب  زا 

ناخ هاشداپ و  کلم و  همه  نابساپ  دص  **** تساپ هب  شرد  شیپ  هک  هاشداپ  بسامهط 

ناور رشع  ینثا  بهذم  هار  هاش  رد  **** تانیاک ياپ  وزا  تشگ  هک  یهشنهاش 

نآ رد  ادخ  ياضر  دوب  هک  نانچ  نآ  داد  **** يدمحم نید  قنور  هک  یهد  نامرف 
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ناوع هشیپ  متس  گرگ  هب  نابش  دراد  **** ساپ دامتعا  هک  نانچ  هتسب  لدع  ریجنز 

ناودرا ناویا  رصیق و  رصق  ناکرا  **** ریصق سب  هداتفا  شتعفر  خاک  بنج  رد 

ناشولع دنیب  هک  تساجک  نیکت  لرغط  **** لدع لامک  دنیب  هک  تساجک  ناوریشون 

هداهن رس  تسیئوگ  **** خرچ هشیمه  شدارم  ياپ  داب  ياپ  رد 
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ناجلوص نامرف  هب 

نامک زا  يریت  دهجب  وا  ذافن  یب  زک  **** اوه رد  هنخر  دنکن  اضق  توق  اب 

نامالا گناب  زا  دوش  نارگ  کلف  شوگ  **** نیک شخر  هب  درآ  رد  ياپ  وچ  اغد  زور 

ناک رحب و  درآرب ز  رامد  سفن  کی  رد  **** لذب راک  هب  درآرب  تسد  وچ  اخس  تقو 

نادکاخ هریت  نیرد  دنمعنت  قرغ  **** شمحرت زک  ادخ  هدیرفآ  درف  کی 

ناوتان نیکسم و  زجاع و  رازه  نیدنچ  **** اونیب جاتحم و  سلفم و  رازه  نیدنچ 

نادواج زع  يدمرس و  رمع  فیرشت  **** شتلالج صخش  هب  لالجلاوذ  تسا  هداد 

ناهج نت  ردنا  دمد  یم  دیدج  حور  **** يو نارتقا  دبا  رمع  سفن ز  کی  ره 

نامض دبا  ات  نامز  نیمز و  ورسخ  نآ  **** تسار داسف  نوک و  ملاع  ناما  نما و 

نامزلارخآ فتک  رب  راوسهش  نآ  **** تایح تدم  هیشاغ  داهن  دهاوخ 

ناوج دش  هراب  رگد  ریپ  ناهج  تخب  **** تفای هچ  وزا  بیز  ونب  هیاپ  دنلب  تخت 

نایم رب  غیت  شدز  رانک و  زا  دمآ  حتف  **** رمک لدج  دصق  هب  دوب  هتسب  هک  نمشد 

نابز رس  زا  زگ  لد و  هت  زا  دوب  رگ  **** تشاد هاش  هب  تیودف  يوعد  هک  سکره 

ناحتما درک  شینمشد  یتسود و  رد  **** هانپ ناهج  نآ  هضراع  هزور  ود  زا  خرچ 

نارد ناج  بیج  نارگ  تسد  تشپ  سای  زا  **** دنوش ناج  سنا و  کلم و  نآ  نانمشد  ات 

ناج سنا و  نابیرگ  تسد و  نایم  يدس  **** تسب هار  هلاس  دص  دمآ و  بیغ  یتسد ز 

نابش دوب  نارمع  یسوم  هک  ار  هلگ  نآ  **** بیصن رگد  نابش  دهع  دابم  برای 

نامسآ رب  دوخ  رس  دناسر  نیمز  زا  زاب  **** هاش رف  تفالخ ز  تخت  هک  ادخ  رکش 

ناسر ربخ  ادعا  لد  رب  گرم  ریت  دز  **** ربخ نیا  قدص  رثا  زا  هک  رگد  يرکش 

ناج تفای  مارآ  لد و  نآ  زا  تشگ  هدوساک  **** داهن یمهرم  ام  تحارج  رب  فطل  زو 
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زا دیشخب  **** رطخ زا  نمیا  دوبن  هک  ناهج  �هرومعم 
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ناما شدزیا  نامز  بالقنا 

ناهج �هموصعم  تمدخ  تشگن  عیاض  **** هانپ ناهج  نآ  مرح  رد  هک  رگد  رکش 

ناشن وا  ياوقت  تعاط و  هب  يا  هدازهش  **** راگزور تسدادن  هک  یتداه  ارهز ز 

ناشکهک وچمه  دشک  شود  هب  شا  هداجس  **** ریپ رهپس  رگ  دزس  هک  یتدابع  میرم 

نارماک تخاس  شدوخ  دارم  رب  ربص  زا  **** راگزور هک  ناخیرپ  راگزور  سیقلب 

نایناهج هاش  تحص  رگد ز  یناج  **** درک فطل  ضحم  زا  شکرابم  نت  ردناو 

نانمشد هب  هجوتم  دش  تشذگ و  يو  زا  **** دوب هداز  هاش  نآ  یپ  رد  هک  مغ  لیس  ناو 

ناشف رطم  دش  ورب  بیغ  مرک ز  ربا  **** دنپس نوچ  تشاد  شبرطضم  هک  یشتآ  ناو 

نامدود عمش  ار  هبکوک  رهپس  هاش  **** تسه هک  شبکوک  ناهج  ود  رد  داب  هدنبات 

نابساپ تسار  ناهج  هاش  يارس  تلود  **** شبیاص ریبدت  هک  داب  زارد  شرمع 

ناینامسآ زا  تینهت  ود  نیمز  لها  **** دنونشب لابقا  جیاتن  زک  تستقو 

نارق نارقبحاص  هش  علاط  نوریب ز  **** تفر هک  نآ  لوا  تینهت  ماع  موهفم 

نارگ رفظ  باکر  تشگ  راوسهش  ناز  **** کبس رطخ  نانع  دوب  هک  يا  هصرع  رد 

ناگیادخ نآ  ادخ ز  نوع  هب  یبن  نید  **** يور داهن  توق  هب  درک و  تشپ  فعض  رب 

نانج زا  درب  قبس  هک  نانچ  دش  باداش  **** يو غیت  باز  يوضترم  عرش  ناتسب 

نامگ یب  هدامآ  هش  يارب  ینابرق  **** دش هک  نآ  رگید  تینهت  صاخ  نومضم 

ناشن ناینارود  هب  دوب  هدادن  نارود  **** كاخ طیسب  رد  یمنغرت  میسج  يو  زک 

نانچ ینابرق  هب  تشاد  جایتحا  رهد  **** نینچ یهش  يالب  عفد  يارب  يرآ 

نارک رب  هطرو  زا  دشو  تشگ  ریذپ  نیکست  **** فوخ نایم  رد  وا  یتشک  بارطضا  نآو 

نانگمه دمآ ز  رتشیب  هار  هلاس  دص  **** قدص قیرط  رد  دوخ  تمدخ  ههامراچ  رد 
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ناد بیغ  دوبعم  تخاس ز  تشاد  هک  يراک  **** یفتخم تاعاط  یفخم و  ياهریخ  رد 

نایع يدمحا  کلف  رب  هراتس  نآ  درک  **** همطاف رون  زا  یتمکح  يارب  دزیا 

هش هب  ار  هناگی  نیا  داد  **** ریغ تسد  دماین ز  هک  یتمدخ  رهب  زو 
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ناشن هشداپ 

ناهن یتروص  ورد  تسین  تسا و  هنییآ  **** هانپ نید  هاش  لد  هک  ار  يادخ  تنم 

نآ نیا و  صالخا  تروص  هدوب  هک  یعون  **** لزا زا  شنویامه  ریمض  رب  هدیبات 

نادناخ حادم  هدمآ  ترطف  ود  هب  زک  **** مشتحم وت  ناوخ  هیعدا  مالغ  اهاش 

نانب رد  تسا  هلان  هب  کلک  هک  دش  لاس  یس  **** شیهاشداپ هبکوک  تافص  ردناو 

نابز نامز  کی  اعد  دنک ز  یمن  هتوک  **** بایماک باون  يزارد  ناج  رهب  زو 

ناتسآ كاخ  نآ  هدجس  هب  ناود  دیاک  **** تسین وچ  ناور  شیوپ  هیداب  ياپ  زورما 

ناکی ناکی  رب  شتنطلس  رکش  تسا  ضرف  **** نوک ود  رد  هک  دوخ  هشداپ  هناگی  رهب 

ناور ایربک  هگراب  هب  ناوراک  دص  **** ایر یب  ياهاعد  دنک ز  یم  هظحل  ره 

نایم زا  دزیخرب  هطساو  برغ  هب  دهاوخ  **** قرش لاصتا  رگا  هک  يردفص  هب  برای 

نامزلا بحاص  تنطلس  هب  تنطلس  نیا  **** لصتم زاس  نید  تماقتسا  رهب  زک 

نارماک هش  تفگ  دیدج  حتف  تیار  هرامش 56 : هدیصق 

نارقبحاص ورسخ  نیرق  ترصن  رواد  **** نارماک هش  تفگ  دیدج  حتف  تیار 

نارگ اهکلف  شوگ  کبس  اهربخ  ماگ  **** شیریگناهج تیص  درک  هک  یناث  �هزمح 

ناسر تراشب  غرم  رازه  دص  ور  شیپ  **** حانج كرحتم  دش  وا  لابقا  �هدژم 

ناما نما و  هب  هنتف  لدع  هب  لدبم  ملظ  **** تشگ هک  ریغتم  دش  نانچ  مدکی  هب  رهد 

نایم ردنا  سفن  کی  دناسر  شراک  هب  وا  **** افق ردنا  رطخ  دص  تشاد  هک  ملاع  یتشک 

نانس نابز  هب  وا  شیوخ  يادعا  اب  تفگ  **** ربص نادند  سپ  رد  تشاد  هچنآ  لجا  صخش 

ناپط ناج  لد و  اب  تروشم  دوخ  هب  درک  **** دایقنا لدج و  رد  مصخ  وچ  شفاصم  زور 

نامالا وگب  تفگ  شیب  راب  دص  همهاو  **** لاتقلا وگب  تفگ  رگا  راب  کی  هلصوح 
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نامسآ رد  هلغلغ  شیزیگنا  هلزلز  **** نیمز رب  دنکفیم  نتخات  سرف  تقو 

ناشن شغیت  �هلعش  راقفلاوذ  زا  دهد  یم  **** قبس شحمر  یعفا  اهدژا  زا  درب  یم 

نامک رد  نامه  ریت  دنک  مر  دسج  ناج ز  **** دنک مخ  نامک  تشپ  وا  تسش  ششک  نوچ 

نوکس ربص و  رگنل 
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ناجلوص رگا  دنیب  شفک  رد  نیمز  يوگ  **** بارطضا زا  دلسگب 

ناوختسا گرزب  لیپ  زیرگ  هار  �هچوک  **** ار ریگ  هز  �هقلح  دنک  شفاصم  زور 

ناغف نیغ  �هطقن  کلف  شوگ  هبنپ  **** دوش دشورخب  رگ  ملا  ردق  هب  مصخ 

نابدرن کی  تلآ  کلف  هن  زا  هتساوخ  **** دسر شبانج  هب  ات  وزرآ  دنلب  قوش 

ناخ بسامهط  تلود  داد  لدع و  ناهج  ود  اب  **** لقتنم وا  هب  تشگ  نایم  رد  هش  ود  رود 

نالسرا لزق  حور  دنز  رپ  شرس  درگ  **** دهد یئادف  هار  رگا  شابلزق  هاش 

ناوریشون متاح و  دندش  ملاع  �هرخس  **** دندز ترهش  تبون  وا  لدع  مرک و  ات 

ناک درآرب ز  دود  رحب  درآرب ز  درگ  **** یلد ایرد  هئشن  شیناسحا  مک  زور 

نامداش ناهج  قلخ  تسا  مرخ  ناهج  کلم  **** وت نارود  وت و  زک  باحس  حشرتم  يا 

نامگ رد  ار  همهاو  تشادن  مه  رذگ  هکلب  **** لایخ رد  ار  هکردم  دوبن  يدرک  وت  هچ  نآ 

نارک رب  نایم  اپ ز  داهن  یهاپس  ملظ  **** داد لدع و  هپس  اب  يدمآ  نایم  هب  ات 

نادکاخ نیرد  كاخ  تشاذگ  یم  اجک  هنرو  **** كاخ هب  يدیشک  دوز  ار  کلم  رگ  هنخر 

نایژ ریش  �هجنپ  گنر  زاب  جک  هبور  **** درک هک  یئاه  هدیاف  بآ  رب  ار  لیح  شقن 

نارفعز دورد  یم  لجخ  مصخ  خر  زا  **** نوخ جوم  ددم  زک  زیت  تسیساد  وت  غیت 

نادناخ نیا  �هنیک  داد  کین  رثا  شوخ  **** انف داب  هب  شیب  داد  هناخ  دص  وت  نیک 

نایشآ دنلب  غرم  زا  تعسورپ  �هیاس  **** كاخ هب  دتفین  هچرگ  تفرگ  ملاع  وت  لظ 

نابداب یب  یتشک  دنک  یم  رپس  رحب  **** ورشیپ شاوت  مزع  تسه  هک  يدارم  داب 

نانع ردنا  دور  رگ  ار  وت  هاج  بکوم  **** روتس مس  بوک ز  دروخ  یتسپ  خرچ ز 

ناحتما ددص  رد  دوش  رگ  ار  وت  روز  **** رمک ددنبن  زاب  امزآ  روز  متسر 

نایز ار  نایژ  ریش  دسر  تفاصم  مه ز  **** رطخ ار  نامد  لیپ  دوب  تشالت  مه ز 
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هب هدید  ناگدید  لدج  مشچ 
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ناماوت ار  وت  غیت  يردیح  رفظ  اب  **** نیقیلا نیع 

ناوغرا لگ  خاش  تسار  وت  حتف  نشلگ  **** هدمآ ناکچ  هرطق  مصخ  نوخ  زک  وت  غیت 

ناشکهک �هقطنم  دلسگب  شرمک  رب  **** شالت رد  دتف  وت  اب  رگا  تسدربز  خرچ 

ناکمال تکلمم  دوش  مض  ناکم  هب  رگ  **** رحب �هرطق  رد  هچ  کیل  نآ  رد  دجنگ  وت  مظع 

ناتسآ کی  �هدجس  نیع  ضرف  ناهج  ود  رب  **** تشگ وت  نامز  هب  ات  دوبن  نیعم  هلبق 

نارواخ زا  دنز  رس  يرواخ  تبوچ  دص  **** زورف قرشم  وت  يور  دنک  رگ  ار  هعشعش 

نایع ددرگن  ماش  باتفآ  مدع  زا  **** زارط برغم  وت  نسح  دنک  رگ  ار  هلعشم 

ناهن ناتسرپ  رهم  دننک  شتاملظ  رد  **** وت بات  زا  يرگنب  رگا  دیشروخ  هب  مرگ 

نابش یسوم  �هلگ  تشگ  وت  زا  لیلذ  قلخ  **** بیبط یسیع  هتسخ  دش  وت  لیلع  رهد 

ناوجون هشداپ  تسا  مزال  ناهج  رهب  **** دهن یقرت  هب  ور  مد  هب  مد  ات  هطباض 

نآ رب  روهت  عمس  هنب  سرپب و  هجو  **** یعفا حیسم  راک  تسا  هدرک  رگا  میوگ 

ناج وت  حمر  یعفا  درک  کلم  دسج  رد  **** حور هدرم  ندب  رد  رگا  احیسم  درک 

ناگیار دبا  رمع  قلخ  هب  يداد  وت  دوج  **** راک هب  يدوب  هتشاد  یکی  ار  لجا  هن  رگ 

ناتسودنه هب  جاب  دور  نیچ  زا  بلط  یب  **** وت هب  یمالغ  هب  طخ  دهد  را  دنه  ورسخ 

نارماک هشداپ  راکماک  رگداد  **** راگدرورپ �هیاس  رادمان  کلم  يا 

ناتس یتیگ  وت  غیت  اشگروشک  وت  حمر  **** دیلک ار  ناهج  لفق  حتف  رهب  يدشن  رگ 

نایناشاک رطاخ  زا  یناشیرپ  عفد  **** يدش فلاخم  عفر  وت و  حتف  هن ز  رو 

نابز رب  ارم  کلک  يدمآ  فرح  هب  فرح  **** تشذگ ناشیا  رب  هچ  نآ  دیسر و  ناشیا  هچ ز  نآ 

نارگ رس  نآ  زا  هراب  تشگ  هک  اهتکرح  ناو  **** صاخ لتق  نآ  زا  رگید  ماع  ملظ  نآ  زا  لوا 

ناور بآ  نتسب  اه  هنشت  بل  بل  رب  **** دایز نبا  تنس  رگد  ندرمش  ضرف 
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تراغ و
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نامدود دص  دود ز  تساخ  هنتف  نیا  فت  زک  **** رهش ریخست  مد  رد  رگد  لتق 

نآ هاوخ  نت  وت  فطل  تسیرتسگ  تقفش  زک  **** كاب چیه  نآ  زا  تسین  دش  هک  اهنیا  ضرغلا 

نادواج یلد  شوخ  ار  هزور  هد  مغ  نیا  **** وت دهع  زا  بقع  رد  تسه  هک  هب  نآ  همه  زا 

ناوتان مشتحم  دنام  زاب  نارگد  زا  **** ترد فاوط  رگا ز  رورس  اهشداپ 

ناسر تیذا  خرچ  رامگ  تیلب  رهد  **** تسا هدرک  شمتس  زک  نیا  تسا  نیا  هطساو 

نامناخ یب  سلفم  اپ  تسد و  یب  لجار  **** جایتحا رپ  رز و  مک  جالع  لکشم  هتسخ و 

نانز رپ  ترس  درگ  رتشیب  زا  رتشیب  **** ار شیانمت  غرم  تسا  هدرک  فعش  رو ز 

ناوخداروا يراق و  راد  هدنز  بش  دباع  **** تسا سک  کی  ارگ  داد  نامز  يارعش  زا 

نابساپ نیزا  رتهب  ار  وت  ياقب  کلم  **** تسین هک  وج  يو  يد  زا  اعد  ردنا  دوخ  ساپ 

ناوران اضق  مکح  دوش  رگ  بجع  تسین  **** وت مکح  قورق  زک  اورنامرف  هش  يا 

ناهج رد  ار  وت  مکح  داب  درگ  ناهج  ياپ  **** دننک ات  ناور  مکح  ناهج  رد  ناهشداپ 

ناهج مهم  بیج  گنرد  گنچ  هب  دوب  هرامش 57 : هدیصق 

نامز رخآ  نماد  اضق  دز  نایم  هب  ات  **** ناهج مهم  بیج  گنرد  گنچ  هب  دوب 

ناوجون لدریش و  نکش  فص  نز و  غیت  **** دیزگرب یهشداپ  كولم  تاقبط  رد 

ناگدنیآ رب  هار  یگدنیاپ  هتسب ز  **** یگدنیاپ �هبطخ  یگدنیآ  هدناوخ ز 

نادکاخ نیزا  دنک  ملظ  لاجد  هشیر  **** يرتسگ تفصن  زک  روهظ  يدهم  ورسخ 

نارقبحاص �هزمح  شیمان  مه  تنم  **** تشاد تخب  زا  لزا  زک  رادمان  هشداپ 

نامض ار  ناما  نما و  ظیفح  ار  للم  کلم و  **** قح دییات  هب  تشگ  رمع  زاغآ  رد  هک  نآ 

ناخ ناقاخ و  �ههبج  شا  هدنراشف  هدس  **** يرپ روح  �هرهچ  شا  هدنراگن  شرف 

ناتسرصیق جاب ز  مکح  هب  شرصق  بحاص  **** شخب روفغف  هب  جات  لذب  هب  شمزب  یقاس 
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ناج مسج و  �هطبار  ار  قلخ  يوق  تشگ  **** رش عفد  �هطساو  ار  رهد  دش  وچ  هکناو 

شچ هویم 
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ناج سنا و  �هیصان  وا  غاد  شکزان  **** زان نسح و  �هقئاذ  وا  غاب 

نازخ نیا  راهب  يوب  داونشم  دب  اب  ات  **** ضرا تاماسم  رز ز  دشک  شضیف  �هحشر 

ناخد زا  دوعص  لام  تفرگ  دناوت  زاب  **** زیت ریبدت  شتآ  دنک  نوچ  وا  تمکح 

نامسآ نآ  رس  رب  ندز  دناوت  خرچ  **** ملع شظفح  فک  زا  دوش  رگ  ملق  لان 

نامد لیپ  هیوپ  دلسگن  شدبا  ات  **** يو ظفح  فنک  رد  دوش  لپ  رگا  يوم 

نادقرف زا  هتفای  رس  قرف  رب  هلبآ  **** شرد درگب  خرچ  تسا  هتشگ  رس  هب  هک  سب 

ناشکهک �هیشاغ  نهک  دش  شفنک  رب  **** راظتنا لیوط  خرچ  باکر  رد  شدور  ات 

ناتک اب  دتف  حلص  ار  باتهم  وترپ  **** يوترپ شتحلصم  دنکفا  ناهج  هب  رگ 

ناتسآ نآ  رب  هچره  ناورهر  زا  دسر  یم  **** دوش یم  بل  ههبج و  مامت  تعاط  وت  رهب 

نارفعز گر  نوخ ز  دشک  نوریب  دزاس و  **** دیب خرس  زا  رتشیب  نازخ  ردنا  شتمکح 

نامک تشپ  �هرهم  وا  تشم  دنک  مرن  **** راک يانثا  رد  هچرگ  ریت  هراخ  زا  درذگب 

ناماوت وا  تمه  يردیح  مرک  اب  **** داتف دش  نوچ  هلماح  اخس  زا  دوج  ردام 

ناشن تباهم  هب  يو  ملع  تعاجش  هب  يو  **** لثم تسایس  هب  يو  رمس  تبالص  هب  يا 

ناش مظع و  �هریاد  داتف  زکرم  �هریان  **** يا هدنزوس  �هلعش  مدق  ات  رس  هک  وت  زا 

ناشن تارج  شتآ  وت  زیر  نوخ  �هزین  **** شارخ متسر  �هنیس  وت  زیدبش  ههیش 

ناهن زار  �هدرپ  جازم  مه  ناتک  هب  دش  **** بات هام  تفص  رب  تفات  هک  تریمض  رون 

ناوختسا رب  هلبآ  تسوپ  ریز  رب  وت  مصخ  **** رام دننام  هتفای  ضغب  ران  رثا  زا 

نارگ هوک  �هیاپ  دنکفا  خرچ  هب  هیاس  **** راگزور رگا  دجنس  مصخ  هوک  اب  وت  هاک 

نابز ياشن  هجنر  دنک  تعرس  یلیس  **** دروآ رهد  هب  يور  رتدوز  ات  وت  دهع 

نانس كون  رس  رب  دتسیا  عمج  لد  اب  **** ظیفح ددرگ  وت  ساپ  رگا  ار  يرگ  خرچ 
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یهن ناگدنباتش  هب  رگ 
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ناورات دنک  هشعر  تسخن  ار  ابص  ياپ  **** راچد ددرگ  وت 

ناکم ردنا  شتساک  راگدرورپ  تردق  **** تخاس هک  یئوگ  وت  مزع  تسیدهاش  ابق  گنت 

ناهج ياضف  وت  رب  يدب  یئاضف  گنت  **** عیسو يدرکن  هصرع  رگا  لخلخت  روز 

نانب زا  نانس  راک  وت  لابقا  زا  دیآ  **** دتف تحمر  هر  رد  رگا  رابدا  زا  نمشد 

ناک رحب و  مهب  هدرک  دبا  ات  لزا  هچره  **** افق ردنا  يرصرص  تسیا  هدود  تفک  شیپ 

ناشن رطاخ  هتخاس  ار  وت  ناش  رکنم  **** وت زود  رگج  ریت  تساعدم  ار  وت  هک  نآ 

نارفعز زا  دفکشن  خیم  درگ  لگ  ریغ  **** جازم رد  ار  وت  مصخ  نوگن  تخب  تفآ  ز 

ناوراک دص  هر و  ره  تسیرتشم  کی  هر و  دص  **** ورد ملاع  ود  هار  تسه  هک  بکوک  هبعک 

نادکاخ نیا  رس  هبرس  دوش  یناد  هنیآ  **** لالج دنمس  لعن  يرپسب  نیمز  هب  رگ 

نار ریز  شا  یشک  ات  نیز  خرچ  ربز  رب  **** دننک یم  يرحس  ره  ار  دیشروخ  �هراب 

نار بالیس  وت  شخر  لبس  ردنا  شدراد  **** عیرس تاکرح  زا  نیمز  يور  هب  کیل 

نامک ردنا  درذگب  ار  هوک  رگا  شمزع  **** کشخ يایرد  یتشک  دناوخ  هیوپ  زا  شدیاش 

نانع لاود  �هیاس  شدزادنا  لفک  رب  **** بعل تقو  را  درشفب  نورب  شخرچ  ربنچ 

نامز دتفا  سپ  زاب  شیهارمه  هک ز  سب  **** تشاچ رهظ  زا  درذگب  یهد  رس  شرگ  حبص 

ناوتسگ رب  نماد  کلم  لاب  هب  هنعط  **** دنز شتاکرح  زا  دنشک  نوچ  شلفک  رد 

ناکم رب  شنتخات  نورب  ناکما  زا  دشاب  **** يرگ تلیح  هب  گنت  شیوخ  ماک  دنکب  رگ 

ناهگان را  دونشب  مزر  يوهایه  گناب  **** دنکشب رس  �هساک  رازه  شمس  �هساک 

ناوت یهانت  تفر  رگا  داعبا  زا  کیل  **** شروی رد  وا  تعنص  نتفای  ناوت  کین 

نآ میناسر  هدوب  هار  هلاس  دص  دق  رب  **** سک هک  هکره  هتخود  ناکم  عطق  هماج 

ناتسودنه هر  رد  ار  رحب  درمش  رب  **** يو لقث  دنک  بذج  شیزیخ  کبس  هک  سب 
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رگ ورب  درم  **** يو ياپارس  سم  دنک  متاح  هقلخ 
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ناحتما یپ  یه ز  دنز 

ناوراک سرف  نآ  راک  تقو  دوش  هتشر  **** ار حیبست  �هناد  هوک  وچمه  لفک  اب 

ناود وا  بقع  رد  دوب  رگ  ناهج  درگ  **** یهگ مه  دتف  شیپ  یگدنام  سپ  داب ز 

نامسیر ریز  ربا  رز  اب  نسر  راک  **** جاور یب  وا  �هیوپ  درک  کیراب  هر  رد 

نایع یلالب  مین  هاگ  هاگ  وا  هر  زا  **** شیکشخ کبس  هدرک  مس  راچ  ربز  رب 

نارگ ار  ابص  ماک  نیمز  نسح  هتفای  **** ابص داب  کت  مه  ماگ  زیت  نآ  هدش  نوچ 

نارک رب  دهنن  اپ  نیمز  حطس  هچرگ ز  **** نیرس رب  دهن  غاد  شمسا  ار  کلف  کنخ 

نایم رغال  يزات  نیرس  هبرف  نسوت  **** رازه دص  نیزا  رتهب  راوسهش  نیا  دشاب 

نابز نکلا  متفای  ار  شیوخ  شتفص  رد  **** بقل دش  ملزا  رد  ناهج  نابز  هک  نم 

ناحدام زا  مشتحم  تستلود  نیرد  هچرگ  **** اردفص الدریش  ارورس  ارگداد 

ناسل یط  بحاص  تسا  زجاع  شتفص  زک  **** لاغتشا شردق  نآ  تسا  اعد  لغش  هب  کیل 

نابساپ نیا  رب  متخ  تسینابهگن  ظفح و  **** اعد رحب ز  هک  نآ  رادب ز  شتایح  ساپ 

نایب لوطم  کلک  اعد  رب  دنک  متخ  **** نونک ار  نخس  هک  هب  نورب  دش  دح  لوط ز 

ناتسروشک هش  يا  كولم  زا  تسد  هب  تسد  **** رهد مسر  جهن  رب  دور  ات  ناهج  کلم 

نامز بحاص  يدهم  رگم  دناتسن  سک  **** وت ار ز  نیمز  دهم  دهع  لوط  رثا  زا 

نامساک ریگ  رس  شیع ز  ریپ  رهد  يا  هرامش 58 : هدیصق 

ناوجون ياراد  هب  درپس  نیمز  دهم  **** نامساک ریگ  رس  شیع ز  ریپ  رهد  يا 

نارماک تخب  ناوج  هاش  ماک  هب  نارود  **** تشگ گنرد  یب  شوخ  هک  درگب  شوخ  خرچ  يا 

نانس ناهج  ریدخ  هب  الص  دبا  شیع  **** دز هک  نز  هودنا  رس  رب  ياپ  رود  يا 

ناینامز رخآ  ورسخ  نیشن  بکوم  **** دش طاسب  نیاک  نیمز  طیسب  يا  وش  مرخ 
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ناگیادخ نیدنچ  رس  ناهج  رس  جاب  **** بقل یضترم  ریس  یفطصم  دیشمج 

نامز �هموظنم  مظان  هناگی  هاش  **** هاش ماظن  مظعا  الاو  یلو  ینعی 

جات نیگن  بحاص 
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ناشن هشداپ  هد  تخت  نیشندنسم  **** اشگ تکلمم  رو 

ناهد ناهد  نامرف  �همکاحم  زا  دنتسب  **** دناوخ هچ  یهدنامرف  �هبطخ  هک  یهشنهاش 

نارق دنک  شدنمس  لعن  هب  رگا  لکشم  **** نرق رازهدص  دنک  دوعص  رگا  دیشروخ 

نادقرف قرف  دنکش  کلف  �هفرغ  رب  **** شتمه شخر  دنکف  رگا  لعن  �هیوپ  زو 

نارفعز دسانشن ز  ناوغرا  گرب  سک  **** شتبیه داب  دنک  روبع  رگا  غاب  رد 

ناج غرم  مسج  سفق  دنکشب  لوه  زا  **** شتلوص تیص  دنک  روبع  رگا  لد  رد 

نامزالم ینارچ  هرف  هدرک  ماش  ات  **** باتفآ حبص  ره  وت  يارس  رد  رب  يا 

نارتقا مجنا  هشداپ  هب  رگا  دنبای  **** دننک یهت  ولهپ  وت  نایجاح  ربک  زا 

ناهن ندش  دناوت  باتفآ  زا  تارذ  **** رگا قلخ  لاح  ندش  وت  زا  دناوت  یفخم 

ناکم تحاس  رد  وت  نوکس  رگا  دجنگ  **** میقم ندش  دناوت  لیپ  هشپ  نطب  رد 

نامسآ فوج  رد  وت  لالج  دنک  اج  رگ  **** اج تفرگ  دناوت  هرطق  نورد  ایرد 

نابساپ ظفح  دنک  تسد  زارد  دزد  **** کلم متس ز  ياپ  وت  لدع  وچ  دنک  هتوک 

ناشن هش  هاش و  بسح  هب  مه  ثرا و  هب  مه  يا  **** اثراو کلم  اکلم  اسراح  قافآ 

ناور ما  هدرک  اعد  جنگ  رازه  دص  اب  **** دنه هب  نم  هک  ثلاث  �هفحت  هدیصق  نیا  تسه 

ناگیاش جنگ  زا  هب  تسه  هک  هش  فطل  زا  **** تس یتیامح  كدنا  نم  دارم  دوخ  راب  نیا 

نآ نیا و  دزن  دوب  هک  يا  هضارق  نم  زا  **** نک درد  هک  عناق  هلص  نیا  هب  ما  هتشگ  مه 

نام ناخ و  هریت  نم  نادصاق  هب  لصاو  **** بایماک باون  هراشا  کی  هب  ددرگ 

نایم رد  دنرآ  هزیاج  مسرب  اج  نیا  **** دنروآ بناج  نآ  زا  هچره  هک  ما  هتفگ  مه 

نابز یشماخ  زا  ربب  ار  لوضف  قطن  **** مشتحم تساهنخس  هچ  نیا  هللارفغتسا 

نادب مرک  لها  برشم  رفک  تسا  رفک  **** نینچ یمتاخ  زا  يروشک  هب  ندش  عناق 
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ناهد دنک  رت  يا  هچروم  رحب  بآ  زک  **** درب هک  نانچ  يریگ  هلص  وزا  رهب  درب  رگ 

نیرد اهاش 
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ناسل تعرس  ببس  نادصاق  لیجعت  **** ارم رگا  يدوبن  هدیصق 

ناک رازه  ردنا  یتفاین  سک  هک  رد  دص  **** یمدیشک ترکف  رس  زا  مظن  کلس  رد 

ناوج نم  عبط  نآ  ندومن  اضق  رد  دش  **** یلو ادا  مدرکن  کین  هچرا  تعاط  نیا 

نامزلارخآ فدص  رد  هدنام  هک  رد  ره  **** تهگرد هب  متسرفب  دهد  ناما  گرم  رگ 

نسح ناطلس  تیار  دش  لابقا  تیآ  هرامش 59 : هدیصق 

نزحلاانع بهذا  ار  دنوادخ  دمح  **** نسح ناطلس  تیار  دش  لابقا  تیآ 

نت هب  دیآ  رد  حور  ار  هلاس  دص  �هدرم  **** روبق رب  درذگ  رگ  شرد  زا  میسن  هک  نآ 

ندب زا  نورب  همیخ  دنز  احیسم  ناج  **** رود ملح  زا  دتف  رگ  شتیار  بضغ  هک  نآ 

نمجنا دص  رویز  شتبتر  نارگ  عضو  **** هاگراب دص  تنیز  شتنیط  وکن  تاذ 

نتخ تشد  هب  رطع  ابص  تشد  هدرب ز  **** راکماک نآ  هر  زا  راگزور  رحس  ماش و 

نبل زا  نابز  تسش  نآ  داتفب  تفر و  **** لفط راتفگ  ربون  دنک  شمان  هب  تساوخ 

نخس ناهشداپ  وا  ناسحا  �هدنب  **** حیسم ناروخ  جاب  وا  سافنا  �هدنز 

نکش وزارت  گنس  تسوا  يوزارت  فقو  **** تسادگ فرص  همه  نآ  هک  دوقن  نزو  یپ  زا 

نمی زا  لیهس  يور  فنع  هب  دباتب  خرچ  **** شیوخ گنر  زا  دنز  مد  قیقع  رگ  شخر  شیپ 

نفک نینوخ  �هتشک  وا  يور  هب  دونش  رگ  **** روگ رعق  زا  دمد  رب  لگ  خاش  زا  رت  هزات 

نسر نیگشم  هب  هتسب  وا  هک  نیکسم  لد  ره  **** تایح بآ  رس  رب  کیل  تستاملظ  رد 

نک لیپ  نتلیپ و  مامت  شنایرکسع  **** ریگ ریش  لد و  ریش  همه  شنایرگشل 

نلع ورس  هجل  شرطاخ  هگ  هطوغ  **** نیقی قدص و  هچ  وک  شنطاب  هگ  ریس 

نکف تیامح  لیذ  نامرجم  هنگ  رب  **** لسگ تسایس  دنب  نایدنب  مدق  زا 

ننملاوذ هشداپ  نانمشد  هد  ماک  **** راکماک ار  وت  هدرک  رابتعا  رازه  هب  يا 
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نطو شتآ  رس  رب  دنپس  اجنآ  دنک  یم  **** راوتسا راقو  ياپ  درک  هک  اجره  وت  ملح 

�هشیر ریگ  داهرف  �هشیت  **** رفن ره  شهپس  رد  تسیورسخ  تتلدعم 
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نک دادیب 

ندع رد  ندعم  تشزرا  نارگ  لعل  **** نارگ جنگ  نمشد  تشزیر  کبس  تسد 

نهریپ رد  وت  ورس  دوش  كرحتم  نوچ  **** راگزور زا  دتف  رب  ناکس  لها  �هدرپ 

نمچ رد  نامچ  زاس  ار  هدنمارخ  ورس  **** داب هب  شمارخ  فطل  ار  راجشا  یهد  ات 

نمسای لگ و  گرب  داب  ناراپس  هرهچ  **** دنا هتشگ  نمچ  هار  وت  ياپ  درپس  ات 

نرتسن زا  رتشین  دروخ  یم  اپ  فک  رب  **** ماو داد  یک  زان  ار  هکره  تنم  فطل 

نظ درب  ناج  هب  دید و  باوخ  هب  ار  تنت  لقع  **** یپ درب  نم  هب  دید و  بآ  رد  ار  تخر  �هدید 

نز درم و  �هلغلغ  قلخ  شوگ  رد  هدرپ  **** وت رازاب  رس  رب  تسه  يدهع و  فسوی 

نزهار ارم  لقع  ربهار  ارم  قشع  **** تسه هک  نوزحم  نم  رب  قح  ود  دراد  وت  نسح 

نگل زا  بیرغ  دعب  تسار  عمش  نیا  شتاک  **** غیرد اما  نکل  ناج  تساروت  لاصو  عمش 

نمرها تسنم  رهب  يرپ  نابیقر  رهب  **** قارف لصو  هچ ز  زا  لکش  ود  دراد  هک  قشع 

نهد زا  تفهنب  بل  نابز  زا  دناتسب  لد  **** نآ زا  دوب  ناهن  جنگ  وت  قشع  زا  نم  زار 

نم يالال  هدنب و  دنا  هتشگ  یشرق  دص  **** ناگدنب یشبح  زا  ترد  رب  ما  هدش  ات 

نف داتسا  مشتحم  وا  رد  ناوخ  قبس  لفط  **** یلعوب دص  نکسم  تسه  وت  قشع  بتکم 

نخس ياپ  هب  يور  داهن  علطم  عرصم  **** داهن شیاعد  هب  اپ  میئارآ  نخس  نوچ 

نسح ناطلس  تیار  داب  لابقا  تیآ  **** عافترا نیا  دوب  ات  ار  دیشروخ  تیار 

ناهدولآ باوخ  تخب  يا  ناهج  مشچ  دش  زاب  هرامش 60 : هدیصق 

نارگ باوخ  نیز  زیخرب  دمد  یم  تلود  حبص  **** ناهدولآ باوخ  تخب  يا  ناهج  مشچ  دش  زاب 

نآ زا  رادرب  رس  ار و  تلفغ  مشچ  هد  یشلام  **** فهک باحصا  زا  هدنام  ناک  ترس  ریز  شلاب 

ناور شدرک  تیوقت  زا  رهد  يامرف  تیشمت  **** دوب هصرع  شقن  هک  تدیما  ياپ  نیبوچ  بسا 
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دش یباتفآ  لابقا  یتسج ز  یم  هام  **** دیما فعض  زا  رابدا  تملظ  عفد  رهب 
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نایع

ناما نما و  هراوهگ  رطخ  فوخ و  یتشک  **** دارم دیص  رد  وت  ریت  لحم  یب  داشگ  زا 

ناشن رب  دمآ  کین  اما  تسج  دب  نامک  زا  **** دارم داب  شبنج  زا  تشگ  وت  مارآ  رهب 

نابرهم دش  ردق  مه  رتسگداد  دش  کلف  مه  **** رپ زیت  دش  بعت  مه  رگنل  هوک  دش  برط  مه 

نازخ یب  راهب  زا  دیدرگ  زبس  تلود  غاب  **** رامخ یب  بارش  زا  دیدرگ  مرگ  ترشع  مزب 

ناج کیراب  �هتشر  زا  بیرغ  بات  نورب  دش  **** شنتشگ ریز  تشگرب و  افج  زا  ورجک  خرچ 

نارگ هوک  زا  رت  شبنج  مک  هصغ  راب  یک ز  **** دیسر لد  شوگ  هب  مشود  یفتاه  نابز  زا 

نادواج ظح  يافیتسا  رد  وش  مزاج  زیخ و  **** دبا لابقا  لابقتسا  رد  وش  مزاع  زیخ و 

نامز ناخ  تعلخ  دیون  تلود  نیلوا  **** نیمز يور  تلود  دراد  وت  رد  ور  نامز  نیاک 

نانع شتآ  رتسا  حرسم  تعلخ  رز و  اب  **** زایتما يارب  زو  رز  هرصان  یتعلخ 

ناخدیشمج تنطلس  نامسآ  باتفآ  **** رفدیشروخ رتخا  نویامه  ناخ  نیمادک  زا 

نارماک راکماک  راد  مان  راوسهش  **** راقو مج  رایعلاوذ  رایتخب  رایرهش 

ناشن دراد  نیبج  رب  شرهم  غاد  زا  نینج  ره  **** نطب باکسم  رد  هک  يدیشروخ  هدنزورفا  ملاع 

ناشکندرگ ندرگ  شدایقنا  دنمک  زا  **** دشک یم  تنم  هک  يدیشمج  هدنزارفا  ندرگ 

ناتسودنه نماد  ات  نیمز  بیج  درد  رب  **** نیمز ناتسکرت  دح  رد  امزآ  غیت  دوش  رگ 

نامد لیپ  نیمز  رب  شزرگ  هداب  زا  فان  هدوس  **** نیرع ریش  ناهج  رب  شغیت  قرب  زا  تشپ  هدرک 

نانس كون  زا  هتسخ  ار  نیمز  واگ  ههوک  **** دنمک مخ  زا  هتسب  ار  کلف  ریش  ندرگ 

ناجلوص نیرز  شود  رب  دهن  نوچ  نادیم  زور  **** لاله ردب و  نورب  رس  نابیرگ  کی  زا  دنروآ 

ناش الیتسا و  گنهرف و  وا  ناش  رد  يا  هیآ  **** مظع لالقتسا و  گنروا و  وا  ردق  زا  يا  هیاپ 

نامک زا  دیاین  نوریب  وا  رما  ذافن  یب  **** اضق ریت  ردق  روز  رپ  تسش  داشگ  زا 

یناشاک مشتحم  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 824زکرم  هحفص 625 

http://www.ghaemiyeh.com


رب ادرف  قلخ  فالخرب 
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ناوریشون متاح و  شلغش  ود  مرش  زا  مشچ  **** تشاد دنهاوخ  نیمز 

ناتس یتیگ  دص  يور  شنوتس  یلاع  هگرخ  **** دوخ يالاو  �هدس  رب  وا  يالآ  زا  هدید 

ناردنزام ای  دوب  دناوت  نالیگ  وا  فرظ  **** نوچ هنرو  زیح  جاتحم  وا  مظع  یئوگ  تسین 

نابرهم ار  نیط  ءام و  هاشداپ و  ار  نید  کلم و  **** دوش تکوش  زک  هئشن  نیا  نشلگ  بآ و  رد  تسه 

ناک ایرد و  وا  تسد  زا  دنک  یم  رس  رب  كاخ  **** داب هب  ار  ریاخذ  كاخ  دهد  یم  شدوج  هک  سب 

ناوخ هدرتسگ  شتمعن  ناوخ  بنج  ردنا  هک  ره  **** خرچ رالاسناوخ  هدروخ  شلامشوت  زا  لامشوگ 

نارواخ رد  روخ  تشگ  اسرف  ههبج  شدوجس  زک  **** ردق نآ  عولطلا  بجاو  دش  نارواد  نایم  رد 

ناتسآ شنیتسآ  فرط  هب  دبور  یم  خرچ  **** نیتسآ شناگدنب  مسر  هب  دسوب  یم  رهم 

نامک نیرز  نآ  ریت  مهس  ار ز  ریاط  رسن  **** تسا عقاو  اضعا  تفه  رد  کلف  متشه  رب  هشعر 

نابزرم دص  نابز  رب  دراد  فاصنا  زا  شمان  **** تسا ینمشد  نیع  هک  یمشچ  مه  گشر  دوجو  اب 

ناور دش  نالیگ  هب  لوا  باکر  ردنا  مزع  ياپ  **** درک میلقا  تفه  قلخ  زک  انث  ره  اعد و  ره 

نایم ردنا  ناهج  کی  یناهج  قلخ  ندرگ  **** دنمک رد  دراد  هک  نیب  فرصت  يوزاب  روز 

نانمشد رب  دسح  دص  یئادف  ناج  ناتسود  **** دنرب یم  نیریش  هداتفاک  سب  شغیت ز  تبرش 

ناج لابقتسا  یم ز  نآ  هعرج  نیو  نت  دروخ  **** ملع دش  هگره  هک  وا  غیت  تسد و  يادف  ناج 

نابساپ تنامسآ  وراد  هدرپ  تباتفآ  **** عافترا ناویک  ناویا  رد  رب  تکوش  يد ز 

نامسآ نابز  رب  انحتف  انا  �هروس  **** نیمز يایاوز  رد  تحتف  ياعدتسا  هب  يو 

ناوت یم  ات  ناربنامرف  نیا  هب  امرفیم  راک  **** دناوت نامرف  صخش  ناگدنب  ترصن  حتف و 

ناورهن رد  يردیح  ياهبرض  نوچ  تتبرض  **** نیک بابرا  نت  زا  درک  ناور  نوخ  رهن  هک  سب 

رس لاسما  اه  گرب  **** دنروآ نالیگ  راجشا  زا  رگ  دوبن  بجع  سب 
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ناوغرا گنر  هب  نوریب 

نارفعز گنر  هب  نونکا  تسا  هتشگ  روآ  هدنخ  **** دوب خرس  لوا  رادنپ  یم  زک  نمشد  يور 

ناتس یتیگ  دوش  یم  دنامب  يدلج  نیا  هب  رگ  **** زیرگ رد  اما  داد  تدالج  داد  تنمشد 

ناولهپ رب  نیلوا  رایتسد  لثم  کیل  **** تشگ زین  بلاغ  یتشک و  رد  درک  یتسد  شیپ 

ناهگان يالب  زج  دماین  يزیچ  شرس  رب  **** دوب راک  ناهگآ  زا  نوچ  برح  نونف  رد 

نامالا زا  ریغ  هب  یئاشنا  تسین  رسیم  شک  **** فرح راچ  زا  ریغ  دای  درادن  تمصخ  ابلاغ 

نارک شوگ  هدرپ  تسوک  بوشآ  دعر  کناب  **** دیرد یم  تمایق  روص  نوچ  هک  یهاگ  رشح  رد 

ناماوت ار  مصا  رذج  ياک  شوگ  رب  اضق  دز  **** دنلب زاوآ  هب  هر  دص  ار  وت  کلم  بلاط 

نایشآ غرمیس  ياوام  رد  تخاس  دناوت  یک  **** حانج رب  ددنب  غرمیس  رپ  لاب و  رگا  دغج 

ناتساد نیا  دسر  ناتسد  متسر  شوگب  رگ  **** شیوخ مزر  مرش  درانرب ز  رشح  كاخ  رس ز 

ناد هتکن  عبط  هب  نازادرپ  هتکن  هاشداپ  **** لزا ودب  زا  هتشگ  تحاصف  میلقا  رد  يا 

ناهن اراکشآ و  تسا  فطل  یفطل و  یب  عرف  **** كولم اب  ملاع  قلخ  رهم  يرهم و  یب  هچرگ 

نارماک راکماک  يا  ماک  یماکان و  هب  لد  **** منک نوگ  رگید  وت  صالخا  ردناک  منآ  هن  نم 

ناج دنویپ  نت و  طبر  لد و  نامیپ  وت  اب  **** دبا حبص  ات  دوب  دهاوخ  تسه و  دوب و  هک  نآ 

ناسل یط  ورسخ و  عبط  حون و  رمع  هب  زج  **** نورب تحدم  �هدهع  زا  ندمآ  نکمم  تسین 

ناهج قالخ  مهاوخ ز  یم  زین  تلاح  ود  نآ  **** يورسخ عبط  هدیدرگ  متقلخ  وزج  هک  نم 

نایب فیرشت  هب  میارایب  ار  تحدم  دق  **** کشر هب  ار  ناهاش  �هلمج  مرآ  هک  نیئآ  هب  ات 

نانع ار  تحاصف  شخر  اعد  رهب  شک  زاب  **** راوسهش نآ  تحدم  درادن  نایاپ  مشتحم 

ناتسوب زورف  سلجم  ناتسود  دارم  رب  **** هیمان ياوق  ياوقا  نارود ز  دوش  ات 

ملاع دیشروخ  هکس  یب  رز  ات 
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ناور دراد  نامسآ  نیمز و  زا  قلطم  مکح  **** ار بات 

ناخدیشمج نامز  دیشمج  مان  زا  راد  هکس  **** يورسخ رایع  لماک  شغ  یب  دقن  داب 

نآ ندیمد  وترپ  زا  یحبص و  دیمد  هرامش 61 : هدیصق 

ناهج باتفآ  دنکفا  رظن  يا  هرذ  هب  **** نآ ندیمد  وترپ  زا  یحبص و  دیمد 

نابز رازهدص  هب  شنایب  تسا  لکشم  هک  **** دیما رازه  �هدنیامن  هرهچ  حبص  هچ 

نامز نیمز و  زا  تملظ  وا  تعلط  درب  هک  **** لالج رهپس  رتخا  دنلب  باتفآ  هچ 

ناکم نوک و  نابساپ  للم  کلم و  ظیفح  **** نید تلود و  دامتعا  نیمز  لها  رادم 

ناید عناص  عنص  �هنیآ  تسه  هک  **** هللا فطل  هلا  فطل  �هخسن  هدیزگ 

نامع ریاخذ  نیبوچ  یتشک  هب  ادگ  **** لاس هم و  درب  شرد  زک  یتمرکم  طیحم 

نامد زا  دزیرب  ار  وا  لیاس  هک  يرز  **** دشک ود  هب  نامساک  یتبهوم  لیلج 

ناش یگرزب و  تعلخ  وا  دق  رب  هدیرب  **** ریدقت �هناخ  طایخ  عناص  هناگی 

ناشن دنهد  وا  ناشزا  رگا  نامسآ  هب  **** نیمز هب  دوخ  وضع  تفه  وا  �هدجس  هب  دهن 

ناضمر �هزور  لقع  رظن  رد  مارح  **** تسه هک  حیبق  دش  كاسما  يو  دهع  هب  نانچ 

نارپ باقع  دش  ریفاصع  ياه  هضیب  ز  **** شتیبرت غرم  شیوخ  رپ  لاب و  ریز  هب 

نامک ياه  هشوگ  شوگ  دونش  هز  رازه  **** رهپس شتقد ز  ریت  ناشن  يوس  وچ  دور 

ناک دسانش و  یم  رحب  شلدو  تسد  ياخس  **** زیت �هشیت  شارخ  دسانش  كاخ  هک  نانچ 

ناکما تعسو  �هدنمرش  وت  مظع  یهز ز  **** نیمکت دنسم  هدنزان  وت  تاذ  هب  یهز 

نانم قلاخ  فاطلا  زا  هللا  كرابت  **** ار وت  دناوخ  شیوخ  فطل  ادخ  شیوخ  فطل  ز 

ناوج تخب  ریپ و  ریبدت  یقافتا  مه  **** ار وت  تخاس  ریپ  نارود  هدننک  ناوج 

ناسنا �هدید  ناسنا  یمدرم  دوش ز  **** ینکف رظن  رگا  یگنز  �هرهچ  لاخ  هب 
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ناخ خرچ و  رارش و  بکاوک  یشتآ و  وت  **** هبسنلاب کیل  تسا  ماقم  هچرا  تنیز 

نارگ راب  هدنام  ههبج  زا  موناز  شود  هب  **** ار وت  راسمرش  هک  سب  زا  رادم  ناهج 

ز **** ماوت راب  ریز  هب  سب  زا  اراوگرزب 
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ناماد بحاصم  مبیج  هدش  انحنا 

ناهج شوگ  راوشوگ  دوب  هچ  رگا  ردق  ز  **** حدم رهوگ  هک  اضتقا  نینچ  تسار  هنامز 

نابنج دوش  نیرفآ  حدم  بل  نیرفآ  زو  **** حودمم شحدام  دناتس ز  وچ  فعش  دص  هب 

ناحیر لگ و  سگرنو و  نمس  هلال و  وچ  **** دنچ کی  شسلجم  بیز  دنک  شاعتنا  زو 

نآ تمیق  رکف  هب  دتفین  زین  وهس  هب  **** اما وا  رب  رظن  دتفا  شهر  دص  دمع  ز 

ناسحا زا  يدرک  لاسرا  شتمیق  هدیدن  **** ارم مظن  رد  هک  یئاطع  گرزب  نآ  وت 

نادابآ ترمع  کلم  دوب  لاس  رازه  **** ار نآ  یتخاس  هلاس  ره  هفیظو  رگ  و 

ناریا هناگی  ناریو  ملاع  جنگ  وت  **** یناریو لامک  رد  يدلب  نهک  منم 

ناریو شدزاسن  زگره  هثداح  لیس  هک  **** یلگ بآ و  هب  نک  هنهک  دلب  نیا  راصح 

ناوید رد  تسا  یسلفم  وا  صلخت  نونک  **** سالفا زا  هک  مشتحم  تلدب  یب  مالغ 

ناسآ تسه  وت  تمکح  زا  یقبام  جالع  **** هدش ریذپاود  رثکا  شا  هقاف  درد  وچ 

نامیا زا  ددشم  نامیپ  تعیب و  دننک  **** دادو لها  دامتعا  یپ  زات  هشیمه 

نامیپ دلسگن  تسد و  دشکن  تتعیب  ز  **** يدبا تلود  هک  منانچ  راودیما 

ناهج رد  تسا  نیمز  يور  رصم  هک  ناشاک  هرامش 62 : هدیصق 

نانچ یفسوی  نینچ  يالو  رد  تساوخ  یم  **** ناهج رد  تسا  نیمز  يور  رصم  هک  ناشاک 

نامسآ هام  هد  غورف  نیمز  رهم  **** راوگرزب ریما  مشچ  غارچ  ینعی 

نامکرت لیلخ  رسورس  نارماک  ياراد  **** رادمان باون  بیان  �هدیزگ  ینعی 

ناکم ناکمال  �هرظنم  شرت ز  الاب  **** تسه هک  تنطلس  هگ  راب  نیما  ینعی 

نارماک تخبناوج  روهظون  دیشمج  **** راکماک ریگناهج  عولط  ون  دیشروخ 

ناجلوص هب  دیابر  رهپس  زا  رز  يوگ  **** شتلوص هک  تلود  �هصرع  راوس  کباچ 
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ناج دسج ز  ار  دسا  رازه  دنک  یلاخ  **** شتبیه هک  تلوص  �هشیب  راکش  میغض 

ناحتما رورس  نآ  دنک  ار  شیوخ  غیت  نوچ  **** رس دوش ز  رپ  نیمز  طیسب  نامز  کی  رد 

نامک يوربا  زا  يا  هراشا  وا  تسد  رد  **** كاخ هب  دنکفا  راوس  رازه  نیز  ردص  زا 

نورب ملاظ  رس  زا  توخن  داب  نوچ 
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نابش �هدجس  دنک  هشیپ  هزیتس  گرگ  **** درب

نارگ ار  هاک  کبس و  ار  هوک  دنبای  **** دوب رگا  ماسجا  تلاح  هاوخ  رییغت 

ناس باتفآ  هم  دیامن و  شو  هام  روخ  **** دوش رگا  مارجا  تروص  يوج  لیدبت 

نادقرف قرف  شسرف  مس  زا  شک  تنم  **** دوش دنکفا  راذگ  هراوس  کلف  رب  رگ 

نابساپ نامالغ  وچ  شهگرد  درگ  رب  **** دنا هیالط  ردنا  بش  زور و  هام  دیشروخ و 

ناتسآ رب  شدننک  هدجس  هک  ناتسار  نآ  **** ربک رورغ و  زا  رهپس  هب  ورف  رس  دنران 

ناتسآ دراد  مهن  رهپس  هورذ  رب  **** گنت تسا  ملاع  وا  رب  هک  شتمه  ياقنع 

ناشفرد تسد  دنک  وچ  مرک  هسیک  رد  **** درد نیتسآ  خارف  نالیاس  ناماد 

نازخ یب  تسیراهب  هک  وا  ياخس  غاب  **** ریس زآ  مشچ  دوش  هک  دهد  رمث  نادنچ 

نارک رب  راوهش  رد  ناهج  درآ  **** دوش رگا  مطالتم  وا  دوج  يایرد 

ناج سنا و  دوبعم  دحاو و  درف  صوصخم  **** تسندوب تفج  یب  تدحو و  دارفنا و  نوچ 

ناوجون نامیلس  هدوتس  نآ  رهب  زا  **** نورب تنطلس  قتت  زا  دمآ  سیقلب 

ناشن دهد  یم  نیشن  هلح  نایروح  زک  **** باجتحا دیشروخ  �هجیدخ  هن  سیقلب 

ناهن ناهج  مشچ  هدرک ز  هدرپ  تفه  رد  **** شدحاو راتس  هک  هزیتس  �هموصعم 

ناخریما ریبک  نامدود  حابصم  **** تنطلس ناویا  �هسمش  زورف  یتیگ 

نامزلارخآ هدیس  فافع  الا  **** یتفع تفای  ناوتن  نوزف  شتفع  زا 

نارتقا تیسنج  دنتفای ز  وچمه  اب  **** ریبک علاط  زا  رون  هام  ود  نآ  هصقلا 

نایب هماخ  ددم  زا  خروم  عبط  **** لاوز زا  نمیا  داب  هک  لایخ  �هحفص  رب 

نآ زا  یعرصم  ره  هنراقم  نیا  خیرات  **** تسه هک  مقر  دز  ناور  تیب  هناورسخ  نیا 

نارماک نامیلس  راکماک و  سیقلب  **** ون هام  ود  نآ  نیرق  دندش  ناج  هب  مهاب 
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نابز رب  خیرات  عرصم  ود  نیا  دروآ  **** مظن دقع  يانثا  رد  وچ  مشتحم  وت  عبط 

ناهج کی  خیرات  دعب ز  تسار  ود  ره  نیاک  **** رحب مازتلا  هیفاق و  رارق  زا  دعب 

يوعد شیوخ  رود  رد  **** رود ياهرکف  نیا  هب  هک  نز  رحس  فال  وگ 
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ناوت یم  زاجعا 

ناور دش  ناسارخ  زک  يزور  دابآ  قارع  دش  هرامش 63 : هدیصق 

ناوجون هاش  تایار  رفظ  شود  رب  شود  **** ناور دش  ناسارخ  زک  يزور  دابآ  قارع  دش 

ناج سنا و  هاشداپ  نیکمت  زع و  نامسآ  **** نیط ءام و  نامرهق  نید  تلم و  نابساپ 

ناهج نیب  ناهج  مشچ  ایض  اضیب  رتخا  **** يدهلارون يرولا  فهک  ادخ  فطل  تروص 

ناما نما و  ثعاب  ناروت  ناریا و  ثراح  **** للم کلم و  ظفاح  تلود  نوناق  طباض 

ناخ بسامهط  ثراو  تفالخ  شخر  سراف  **** لاوز یب  باتفآ  ریگناهج  سابع  هاش 

نانع وا  تسد  هب  ار  ینارماک  ياپداب  **** درپس دزیا  نوچ  داب  رب  دش  هنتف  درگ  هک  نآ 

نارگ وا  ياپ  دش ز  یهاشداپ  باکر  نوچ  **** رارف رد  ور  کبس  دش  تفآ  صخش  ياپ  هکناو 

نامض رفعج  یسوم  یلع  ار  وا  ترصن  **** نیمز عاطقا  ریخست  رد  دیدرگ  لزا  زا 

نامز بحاص  هر  شارف  هنازرف  نآ  رهب  **** دنب بوراج  دوش  دوخ  عاعش  زا  حبص  ره  رهم 

نامسآ تفه  نیرد  شیاجنگ  تفای  دناوت  رگ  **** دنکشب اضیب  ردق  شلالج  غرم  �هضیب 

ناوختسا زا  یهتوک  دبای  لیپ  ياپ  تسد و  **** لیپ تشپ  رب  رگا  دزادنا  رگنل  وا  �هشپ 

نامسآ نوچ  هدراچ  مه  نیمز  ددرگ  ددع  رد  **** غیت تسدرگ و  ورف  درآ  خرچ  تفه  نیا  رس  رب 

ناحتما ار  دوخ  ریشمش  دنک  رگ  اجیه  زور  **** دوش ادیپ  مدق  ره  رد  نیمز  رد  رکیپ  ود  دص 

ناجلوص دشاب  یسیطانغم  نهآ ز  نیمز ز  رگ  **** دنکفا رود  ناهج  کی  ار  نیمز  يوگ  يور  وز 

ناشن رب  دیآ  تفآ  ریت  هک  نکمم  نوچ  تسین  **** اور دراد  یمن  یبیسآ  هک  وا  ياضر  یب 

نامک رد  دراد  هک  كوان  ره  هنتف  شنامز  رد  **** تسا هشیپ  لفاغت  نابوخ  زان  گندخ  نوچ 

ناوریشون دنک  نوریب  رس  زورما  كاخ  رگ ز  **** یگدنمرش زا  دوخ  لدع  رس  رب  دزیر  كاخ 

نادوان يوس  هتشگ  قلعم  بآ  تعجر  **** لاحم دوبن  شیراج  یهن  رما و  نامز  رد 
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نانچ نآ  یهاگراب  ار  نینچ  نیا  هاشداپ  **** دوب ات  يولع  شرع  يدوب  شرف  رد  یکشاک 

وهس
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ناکمال شناگدنب  ناکم  یلفس  فرط  ناز  **** تسین تسشرع و  زا  رتالاب  وا  ياج  مدرک 

نابدرن ياپ  شک ز  تنم  تسا  شرع  كرات  **** شرظنم رصق و  ماب  رب  نابساپ  جورع  زا 

نادواج دنامب  ملاع  تینما  یپ  زک  **** نیا تسیرادناهج  شوخ  ینابز  شوخ  یناهج  شوخ 

ناور شحدم  يداو  رد  ار  ياپ  نیبوچ  کلک  **** يا هدرک  لاح  لیجعت  زک  قوشرپ  لد  يا 

نادکاخ نیز  رس  دنرادرب  ملظ  ناگتشک  **** دمدرب شلدع  لیفارسا  روص  دوخ  ات  شاب 

ناشکرس هالک  رد  ار  یشکرس  ياه  هضیب  **** دنکشب رس  کی  بوکرس  تکوش  نیا  ات  شاب 

نارگ باوخ  زا  رس  ار  یهاش  بسامهط  تلود  **** رگد دزیخرب  رادیب  تلود  نیز  ات  شاب 

نازخ یب  راهب  دیآ  دیدپ  ناتسب  نیردناو  **** راهب نیز  دنافکشب  اهلگ  مایا  ات  شاب 

نانج غاب  رب  دنزادنا  هیاس  يدنلب  زک  **** نمچ نیز  دنامدرب  اهرجش  نارود  ات  شاب 

ناتسودنه زا  جاب  دنروآ و  مور  زا  لام  **** نتشیوخ ياهبنوخ  يارب  ناهاش  ات  شاب 

نامالا دیوگ  ملظ  لاتقلا و  دیوگ  لدع  **** دوش نوچ  تسایس  يارجا  ملاظ  رب  ات  شاب 

ناوراکرد ناوراک  تلامتسا  راید  زا  **** دسر تیعمج  شیج و  روفو  رهب  ات  شاب 

ناوریق ات  ناوریق  ار  ناهج  دریگ  رهوگ  رد  **** شتمحر ناشف  رد  ربا  ناراب  ات  شاب 

نادقرف شدنلب  لابقا  فاق  ياه  هطقن  **** دنوش ناشولع  ردق و  تعفرزا  ات  شاب 

ناد هتکن  سانش  مدرم  نیا  ياه  یفاکشوم  **** ادج مه  زا  دنک  ار  نادان  اناد و  ات  شاب 

نانع تلود  نیا  رد  دش  يراکماک  ریرس  رب  **** هاش تفه  سولج  تروص  ینعم و  ناهش  زا 

نامسآ زا  تشذگ  رب  ایند  كرت  دوج  اب و  **** شا هزاوآ  هک  یفص  ناطلس  نیلوا  هاشداپ 

ناش مظع  تاذ و  ردق  دوجو  اب  ایند  لیم  **** درکن تمه  زا  مه  واک  ردیح  هاش  یناث  هاش 

ناهج ردنا  جاور  وا  ار  رشع  انثا  بهذم  **** داد هک  رورپ  نید  لیعمسا  هاش  ثلاث  هاش 

نام نما و  ناماوت  شنامز  اب  دمآ  هک  نآ  **** هاش بسامهط  رب  رحب و  هاشداپ  عبار  هاش 
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سماخ هاش 
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نابز ار  نایوگ  خیرات  نآ  حرش  زا  تسا  رصاق  **** درک هچ  ناک  یناث  لیعمسا  هاش 

نارماک دش  يورسخ  ریرس  رب  تثارو  زک  **** هاشداپ دمحم  ناطلس  نآ  زا  دعب  سداس  هاش 

نامدود غارچ  مدآ  هدود  باختنا  **** برغ قرش و  باتفآ  سابع  هاش  عباس  هاش 

ناکم تنج  ورسخ  هزمح  هن  عباس  وا  تشگ  **** راکشآ سابع  وچ  شدرگ  کی  هب  عباس  را  دش  یم 

نایم رد  بسانت  نیا  دوب  ار  سابع  عباس و  **** نیرفآ ظفل  عناص  عنص  نوچ ز  هتوک  هصق 

ناهن رارسا  راثآ  تمکح و  ياضتقا  ز  **** دوبن عباس  رد  زین  یفرح  هزمح  فورح  رد 

ناتس ناج  ریدق  هد  ناج  رداق  نبا  مساق  **** نیمز ریز  هش  نآ  دش و  نیمز  يور  هش  نیا 

نامسآ رب  دشک  رس  ینوزف  زا  رگید  خاش  **** یکی درب  نابغاب  را  تخرد  کی  خاش  ود  زا 

نارقبحاص �هزمح  شقلخ  دندناوخ  یم  هک  نآ  **** نیرق ترصن  نیا  رمع  رب  نآ  زا  دوزفا  دوخ  درمع 

نامز لوط  نیا  دنزاس و  وا  صاخ  تعیبط  نیو  **** درذگب یعیبط  رمع  زا  دنویپ  نیا  هب  ات 

نانز رپ  وا  رس  درگ  يدب  هگیب  هگ و  ات  **** یتشاد مه  يرپ  لاب و  شوریط  ناسنا  شاک 

نارتقا دیشروخ  هب  مبای  شو  هرذ  ددرت  زک  **** تسا عنام  تداعس  نیز  مناوران  ياپ  هک  نم 

ناس هبعک  ار  ناتسآ  نآ  رود  دوجس  زا  **** ما هدرک  دوخ  �هلبق  دم  رس  لابقا  یپ  زا 

ناسل یط  رد  مظن  ورسخ  عبط  حون و  رمع  **** دیما مراد  ادخ  زا  شیانث  ياشنا  رهب 

ناتساد نارازه  مزیگنارب  شیور  زا  هگ  ناو  **** یکی مرآ  نایب  ردنا  رازهدص  زک  دوب  ات 

ناور نشور  رعاش  نارازه  تحدم  رد  تسه  **** تنطلس ریرس  ياپ  رد  هچرگ  اهاشداپ 

ناشن ردنا  نیمس  مه  حراوج  ردنا  نیمس  مه  **** ور مرگ  يراوس  ناروتس  نوچ  یعمج  رکف 

ناور یپ  رد  ار  هرایس  �هعبس  یناور  زو  **** ور تسار  يراطق  ياه  لمج  نوچ  یعمج  عبط 

صخش باکر  رد  **** تسه هک  یئاپ  زا  هداتفا  هدنب  اما  يراد 
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ناگرایس ورسخ  شعبط 

ناوتسگرب زا  تنم  دص  دشک  یم  شنانع  زا  **** تشگ بیز  رپ  ناسلیط  زک  نخس  ناهاش  شود 

ناهد وا  ياه  هویم  زا  بآ  رپ  ار  برغم  قلخ  **** دوش دیآ  نورب  قرشم  زا  شمظن  تخرد  رگ 

نآ بآ و  يارب  شک  تنم  قلخ  زا  تسا  هدوب  **** نونکات نودرگ  ياه  يزایتما  یب  زا  کیل 

ناهن دوب  نیزا  شیب  شعبط  راثآ  ناهج  رد  **** هاشداپ زایتما  زک  نامز  نیا  دیما  دراد 

نارک رب  شدنشک  مه  یشاوح  زا  وشح  دوبر  و  **** نوتم ردنا  تبث  دنزاس  نیتم  شمظن  دوب  رگ 

نارم تارج  هصرع  رد  نیزا  شیب  تردق  شخر  **** نهپ تسین  ار  نخس  نادیم  دنچره  مشتحم 

نآ تحت  رد  اه  کلم  رگید  یثوروم و  کلم  **** دهد ناسحا  زا  دزیا  ریگناهج  ناهاش  هب  ات 

ناجیابرذآ حتف  زا  دعب  مور  کلم  حتف  **** دنک لوا  کیل  داب  کلامم  حتف  هش  لغش 

ناهج ماشم  رب  دروخ  رحس  میسن  يد  وچ  هرامش 64 : هدیصق 

ناج �هضور  يوب  دیناسر  دیسر و  ابص  **** ناهج ماشم  رب  دروخ  رحس  میسن  يد  وچ 

نابز ماک و  رازهدص  نآ  زا  تذل  تفای  هک  **** هاوفا رد  كانقوذ  همزمز  داتف 

نارگن �هدید  تفای  نارگد  زا  هدایز  **** يو زا  رون  ضیف  هک  يرابغ  تساخ  تشد  ز 

نارک شوگ  ياه  هدرپ  نآ  تلوص  کلف ز  **** دیرد تشگ و  دنلب  تلود  تبون  يادص 

ناهج رایرهش  راثآ  رفظ  بکاوم  **** دیسر هک  دز  گناب  گنهآ  برط  يدانم 

نامز ناخ  باستنا  دبا  دهعیلو  **** کیب ناجیلو  بسن  یلاع  هدازریما 

ناکم عیفر  �هبتر  کلف  ردق  لیلج  **** ترطف يوق  رتخا  دنلب  رف  گرزب 

ناوج هکی  رازه  نایم  درف  �هبذج  ز  **** راوس هکی  رازه  نایم  قاط  �هبتر  ز 

ناتس کلم  كولم  مهوتم  وزا  مزر  هب  **** شخب رسفا  نارس  لزنتم  وزا  مزب  هب 

ناک نیافد  رب  ياو  اخس  داد  وچ  دهد  **** رحب ریاخذ  زا  هآ  اطع  مرگ  وچ  دوش 
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ناکچ هرطق  ربا  ناشفا و  رهوگ  وا  تسه  هک  **** ربا تبسن  تساطخ  سب  اطع  طیحم  نآ  هب 

نیا ناشن  هبتر  دوب ز  **** هاش ورسخ و  يارو  دشابن  هک  یعمجم  هب 
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ناش هچ  تسا و  هبتر  هچ 

نامک وا ز  ياضر  یب  اضق  گندخ  دهج  **** هگان اضق  رگا  دیوگب  رذع  رازه 

نانس كون  هب  نایم  رد  هر  هلحرم  رازه  **** دنک هراشا  رگا  هوک  رمک  �هرهم  هب 

نآ زا  ددرگ  راکشآ  نوکیف  نک  رس  هک  **** هتفس دوش  نانچ  یعاعش  طخ  روز  هب 

نانبو نانس  رثا  رد  دنکن  یتوافت  **** يو يدنمروز  ندناسر ز  هزین  لحم 

نامد لیپ  تشپ  هشپ  رپ  داب  روز  هب  **** دنکش دنک  بلط  يو  زا  ددم  اضق  رگا 

نانع لاود  دنک  شنورسب  رگ  هلاوح  **** کلف گنرک  شتبیه  زا  دهج  ناکمالب 

نارق هدرک  باتفآ  اب  هک  تسیا  هراتس  **** نیرق تسوا  دنمس  لعن  هب  هک  کلف  هم 

ناسل یط  هن  دنک  یم  افو  حون  رمع  هن  **** تسیدبا �هویش  هک  شیافو  نسح  حرش  هب 

ناور شاهورس  دننامچ و  شاه  لخن  هک  **** تسا ینمچ  بجع  وا  مزب  ناربمیسدق  ز 

نازخ راهب و  شدمآ  رامخ  بارش و  زا  هک  **** تسا یغاب  بجع  شسلجم  ناخر  هلال  يور  ز 

نایمدآ دننز  یم  نایرپ  رب  هنعط  هک  **** یشرورپ تیار  نسح  شرظن  وترپ  ز 

نابز غیتب  نامز  نیمز و  دوب  هتفرگ  **** قیفوت زا  هک  یسک  اریما  هبتر  دنلب 

نامگ دنمک  یهتوک  نآ  زا  دومن  یم  هک  **** دنلب مظن  دنمک  یئاج  هب  دوب  هدنکف 

نامز لها  مشچ  بالیس  تسا ز  رپ  نیمز  **** شا هدهاشم  زک  زورما  هدش  نوبز  نانچ 

نآ لمحت  نیمز  لمح  تسا ز  رت  نارگ  **** تسا هتشامگ  نامسآ  وا  رب  هک  يا  هیلب 

ناما هیلب  نآ  زا  دبای  هک  دنوش  اور  **** وت تیامح  زا  شلامآ  یناما و  رگم 

نایز هچ  لمع  نیا  رب  رز  دنک  وت  هجوت  **** ار شدوجو  سم  رگ  رظن  يایمیک  هب 

ناوخ هیعدا  نابز  ینامز  رآ  شبنج  هب  **** اعد يارب  مشتحم  دش  وچ  مامت  نخس 

ناشن رایرهش  هاش و  زا  دوب  ات  مادم  **** رثا راگزور  زور و  زا  دوب  ات  هشیمه 
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ناشن هاشداپ  هکلب  نیشن  ریرس  دوب  **** زارط کلم  ویدخ  نآ  زارد  راگزور  هب 

ناهج هاش  تعلخ  نویامه  دوعسم و  داب  هرامش 65 : هدیصق 

هاش تعلخ  نویامه  دوعسم و  داب 
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نارماک راکماک  ریرس  مج  ریزو  رب  **** ناهج

ناهج راگرپ  رایعم  نیزگ  ملاع  زکرم  **** مجع ناقاخ  روتسد  نیهم  مظعا  فصآ 

ناما نما و  �هیامرس  لود  نید و  �هیاپ  **** نیمز رخف  نامز  نامیلس  ناملس  ازریم 

نامسآ رب  نیمز  شتاذ  رهوج  زا  درک  رخف  **** لزا رازاب  زور  یسانشرهوج  زا  هک  نآ 

نامز رخآ  نزخم  رد  وا  دننام  يرهوگ  **** تفاینرب شنیرفآ  وزک  روجنگ  هکناو 

ناتس یتیگ  اشگروشک  اورنامرف  اول  هم  **** بقل دراد  لزا  زک  یهاشداپ  شیار  تسه 

ناشن یسرک  ات  تقرف  نیشن  یسرک  زا  هک  ناز  **** تسایخرب نب  فصآ  رد  وا  فاصوا  زا  یخرب 

ناج راو  یسیع  درک  وا  میقس  رهد  نت  رد  **** شخر راو  یسوم  دنار  وا  رفظ  روط  رس  رب 

ناوج شدرک  وا  دهع  لامج  فسوی  دهاش  **** نینچ نیاک  اخیلز  عبط  ار  ریپ  رهد  دوب 

ناوتان کلک  درک  دناوت  یم  شنانب  رد  **** دننک يریگناهج  رد  اناوت  نادرگ  هچ  نآ 

نارواخ زا  دنز  رس  نوچ  يرواخ  باتفآ  **** دننز فص  شناتسآ  رب  يرواد  رهب  قلخ 

ناخ ناطلس و  �هدنیامرف  �هدجس  شناتسآ  **** ریزو ریم و  �هدنیاسرف  �ههبج  شنیتسآ 

نابش یسوم  هلگ  شهانپ  رد  ملاع  قلخ  **** بیبط یسیع  �هتسخ  شجالع  زا  لولعم  رهد 

ناخد عبط  نهآ و  جازم  رد  تفخ  لقث و  **** لد هب  رگیدکی  هب  شریبدت  درک  دناوت  یم 

ناوراک درگ  هب  ددرگ  یم  راگرپ  نوچ  دزد  **** لام ساپ  يارب  زک  شظفح  يراگرپ ز  هدنام 

نامک زا  دشاب  هتفر  نوریب  هک  ینارپ  ریت  **** دتسیا زاب  هر  همین  رد  وا  یهن  بیهن  زا 

ناجلوص وا  تلوص  زا  عنم  ساسحا  دنک  رگ  **** اضق يورین  هب  دنابنجب  اج  زا  ار  يوگ 

نامد لیپ  زا  شوگ  دنکرب  مد  رد  هشپ  **** يوقار نافیعض  تسد  دنک  نوچ  شماقتنا 

نایژ ریش  نایز  رد  دتفا  هبور  شالت  زا  **** ریلد ار  ناتسد  ریز  دزاس  وچ  شنوع  �هدژم 

نامض رشحم  مد  ات  ار  ناما  دهع و  وا  دهع  **** هانپ ملاع  دب  زا  زا  ناهج  قلخ  وا  نوع 
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دوج و ياج  هب  وا  نامز  رد  يدندب  رگ 
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ناوریشون متاح و  زا  ملظ  لخب و  یتشگ  هرهش  **** لدع

ناحتما ار  ملق  یشخب  رهوگ  تقو  دنک  نوچ  **** یهت ددرگ  رهوگ  رد و  زا  يزاب  يزاب  رحب 

نابساپ دشاب  رالاس  ناهج  ناک  ار  یملاع  **** تسین راک  رد  هپس  لیخ و  رگشل و  يوه و  ياه و 

ناکمال ناکم و  راوید  راچ  نایم  زا  **** باجح راوید  تساخرب  شیاجنگ  یپ  زا 

نامگ رد  دیآ  هچره  شلاون  ناوخ  رس  رب  **** تشهب ياهیندروخ  نوچ  دوش  رضاح  بلط  یب 

ناتسآ ار  وا  دنسوب و  نیتسآ  ار  ناورسخ  **** نیمز رب  عضاوت  رهب  رگا  دنیآ  نایشرع 

ناهگان يالج  در  یپ  الیتسا  ترصن  **** درک هک  يزور  شتلود  ریخ  تاذ و  نیمز  رد 

نارقبحاص مه  دناوخ و  شنیرق  تکوش  مه  خرچ  **** راسی ترصن  مه  تفگ و  شنیمی  تلود  مه  رهد 

نامز متاح  تمه  یلاع  هاش  نامز  رد  **** دیرب وا  يایربک  دق  هب  دزیاک  یتعلخ 

ناک كاخ  تقد  هب  یهاوخ  رهوگ  زا  دنزیب  هب  رو  **** رحب بآ  نوماه  هب  یئوج  رد  زا  دنزیرب  رگ 

نادشقن دریگ  بیغ  دنب  شقن  زا  کلف  رو  **** دوپ رات و  درآ  تردق  هاگراک  زا  کلم  رو 

ناهج زادرپ  شقن  درآرب  یتسد  نایم  رد  **** رگم ددنب  یمن  تروص  نانچ  یفیرشت  شقن 

ناشف رتخا  نیمز  رب  یباتفآ  مدرک  وهس  **** امن مجنا  نیمز  رد  ینامسآ  فیرشت  هچ  هو 

نایم رد  يوعد  شیزودنارهوج  رد  رمک  اب  **** درف ياهرهوگ  قرف  یجات  حیرشت  رس  رب 

نایشآ کی  رد  دیشروخ  رپ  رب  رپ  دنز  یم  **** يرسمه زک  يا  هقج  نابات  جات  نآ  روخ  رد 

ناهن بش  داوس  یفخم و  دیشروخ  لعشم  **** تهج شش  ردنا  بش  زور و  بقراچ  عاعش  زا 

ناشنرهوگ رس  هبرس  یتاود  نیرز  شهرمه  **** یفصآ فیرش  فیرشت  ياه  تمالع  زا 

نارگ ياهرهوگ  زا  گنس  نامسآ  نیز  ریز  **** داب وچ  يزیخ  کبس  رد  یبسا  فیرشت  یپ  زا 

ناجیابرذآ رد  نتفخ  يرهد  دشاب  ماش  **** شبکار دنار  هدیمرآ  هک  مدناک  یبکرم 

وچ دتفا  باتش  رد  **** نیمز يوگ  شا  هیوپ  داب  زور  زک  ینسوت 
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نابداب دناود  شک  یتشک 

نانع سراف  فک  رد  دبای  مرن  قرشم  هب  رگ  **** رابغ شتخس  مس  دزیگنارب  برغم  رد  زا 

ناسل یط  هاشن  دبای  شیوخ  رد  دبا  ات  **** ریمض رد  دنارذگب  مکبا  رگ  شمان  ندرب 

نار غاد  شلاله  یناشیپ  هام  شباتفآ  **** تسه هک  اپ  ات  رس  دراد ز  نامسآ  گنخ  گنر 

نامسآ نیمز و  قلخ  رب  تسا  ضرف  تینهت  **** شخر لعن  ات  هلک  رپ  زا  فیرشت  نیا  رهب 

ناور مه  نارگ و  مه  سسجت  یخیرات  لقع  **** درک باب  ره  زا  دنسم  دش  نارگ  نوچ  يو  زا  لصاح 

ناد هتکن  عبط  دروآ  ناسخود  ار  بقل  نآ  **** بقل تلود  نیرد  نوچ  دب  شتلودلادامتعا 

نادساح مشچ  دنام ز  نوصم  تلع  نیا  هب  ات  **** تحلصم نیع  دوب  نوزفا  دمآ  لاس  کی  وچ  رگ 

نآ حالصا  �هشیدنا  رد  هشیدنا  رود  لقع  **** داهن ترکف  ياورد  مدق  نوچ  هتوک  هصق 

ناهج رد  اداب  شخب  رسفا  هلودلادامتعا  **** تفگ درک و  تقبس  هشیدنا  رب  هشیپ  تقد  عبط 

ناوت غلاب  تردق و  لماک  تخب  روز  هب  يا  **** ارواد ارایتخب  ارادم  ملاع  افصآ 

نایب ردنا  ریصق  مه  نیماضم  ردنا  لیوط  مه  **** نخس غلاب  مدرم  لوق  هچ  مراد  يا  هضرع 

ناهد رد  شرهز  دوب  ناهاوخ  ضرق  يافج  زک  **** قارع ناتسرکش  نابز  نیریش  یطوط 

ناتسودنه مزاع  یتسدگنت  زا  دوب  هتشگ  **** تشاد هک  اهیئاپ  تسد و  یب  همه  نیا  دوجو  اب 

نارگ راب  نآ  دوب  ناوید  قاتلش  رپ  ضرق  **** نطو زا  درک  یم  هراوآ  شا  هلمج  زا  شیب  هچ  ناو 

نارقبحاص هش  فیرشت  هب  نورقم  ششخب  **** دیسر ششخب  هدژم  بحاص  دادما  زا  هک  ات 

ناوراک رد  ناوراک  اهانث  لاسرا  تسه  **** مرداق الاح  هک  يزیچ  رب  شاداپ  نیا  هب  نم 

ناج غرم  نت  رد  مارآ  یب  دوب  شساره  زک  **** مغراف یماو  يدرک ز  ابحاص  فلکت  یب 

نابز هتوک  یکدنا  مه  رگید  ناهاوخ  ضرق  **** اه فطل  رگید  دیما  رب  دنتشگ  بلط  زو 

یهت ار  نیازخ  رهوگ  رز و  زک  **** نینچ نیا  یهاش  دهع  رد  رگا  ناسحا  مامت  يا 

یناشاک مشتحم  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 824زکرم  هحفص 647 

http://www.ghaemiyeh.com


نانچ نآ  درک 

نایز زا  شیب  دوب  ادوس  نیرد  مرادنپ  دوس  **** يرخاو ناهاوخ  ضرق  زا  یگرابکی  ار  هدنب 

نایم زا  نوریب  کین  نف  نیرد  رخآ  يدمآ  **** رانکرب عقوت  زا  دوخ  نف  رد  يا  مشتحم 

نارکیب ياعد  ضرع  رد  ياشگب  نابز  سپ  **** دنبب بل  ادیپ  تسین  ینارک  ار  شهاوخ  رحب 

ناشن تلم  تلود و  لاوز  یب  يانب  زا  **** دنهد ناینب  شوخ  نکرلا  میظع  خاک  نیرد  ات 

نادواج یشاب  وت  تلود  نیا  ناکرا  مظعا  **** رادیاپ یشاب  وت  تلم  نیا  ناینب  �هیاپ 

ناما دیون  نامز  شوگ  هب  زاب  دیسر  هرامش 66 : هدیصق 

نامز نیمز و  هشنهاش  تماقتسا  ز  **** ناما دیون  نامز  شوگ  هب  زاب  دیسر 

ناشن هاشداپ  ياراد  ینیشن  مهب  **** حبص رد  زا  دمآ  تنیما  دهاش  �هلیمج 

نارگ هاش  ملح  هوک  زا  شرگنل  دوب  هک  **** تکرح کبس  نیک  يایرد  یتشک  تشگن 

نادند دوخ  ياعدم  زا  یعدم  دنک  وچ  **** تشگ نادنخ  طاسبنا  زا  هش  طاشن  بل 

ناهج ویدخ  شیاشخب  بل  شبنج  ز  **** شیاسآ لبط  گناب  فرط  ود  زا  دمآرب 

ناریا کلامم  كولم  ناگیادخ  **** يوفص دمحم  ناطلس  هبترم  رهپس 

ناویک �هفرغ  ناویا ز  �هفرش  هتشذگ  **** ار شهاج  هاگراب  نیمک  هک  یهشنهش 

ناک نیافد  همه  رحب و  ریاخذ  همه  **** دنراهنز هب  شلد  تسد و  هک ز  يا  هدنهد 

ناریط دنکرا  يروم  وا  تمه  لاب  هب  **** انف داب  هب  دهد  نامیلس  کلم  رازه 

نایرج رد  دنلب  خرچ  �هنیفس  دتف  **** شتیشمت نابداب  دوشن  رگا  دنلب 

ناکما ملاع  ياهیگ  هلصوح  گنت  ز  **** لاب دیاشگ  یمن  شلالج  غرم  ماک  هب 

ناریو مه  حون  نافوط  شبنج  هب  دوش  **** شناینب هک  بجع  ناریا  سراح  تسوا  وچ 

ناشردنکس هش  ردنکس  ناش  ناشن ز  **** يریگناهج رد  هداد  ناوج  تخب  روز  هب 
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ناهن باتفآ  ددرگ  ناهج  رگا ز  ضرف  هب  **** لد هب  شیوخ  رون  دتسرفب ز  وا  ریمض 

نامیا شدوبن  هکره  يوفص  ورسخ  هب  **** شمالسا دیان  تسار  يوفطصم  عرش  هب 

نازیم �هفک  ود  ددرگ  همین و  ود  دوش  **** کلف هچرا  نکمم  تسین  وا  یجنس  هوکش 

رس وچ  شمیرک  تسد  ربا  ز  **** دریگ ورف  رهوگ  ار  نیمز  يور  مامت 
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ناراب دنک 

نادابآ ملاع  ود  دش  نآ  حشرت  زا  هک  **** تساخ مزلق  مادک  زا  وا  تمه  باحس 

ناتسراهب دص  بآ  شیگزات  تخیر  هک  **** تسناتسب مادک  زا  يو  ترشع  تخرد 

نارگ تشگن  وزا  ات  دشن  ریگ  رارق  **** رهد ردنا  یهاش  بسامهط  یثرا  ریرس 

نادزی �هدیزگ  وا  قلخ  �هدیزگ  همه  **** دنقافآ ناورسخ  ناهج  راک  يارب 

ناکم هردس  ویدخ  لسن  �هشیر  دندز  **** رثکا نمچ  نیزک  انامه  دوب  ملظ  هن 

ناقهد هرا  حالصا  هب  جایتحا  دش  **** ار یهاش  لخن  خاش  کی  درفت  یپ 

نابش تسار  تانئاک  همر  وا  ظفح  هک  **** دیوشم نامر  وا  دهع  رد  هثداح  گرگ  ز 

نادرگرس هتشگ  هنتف  وا  �هنامز  رد  هک  **** دیدرگ رس  درگب  ار  شتیفاع  �هنامز 

نامز نیمز و  تینما  یپ  زا  تسه  هک  **** تسا نابناهج  وا  شیدنا  تحلصم  يار  ز 

نامض هنامز  ار  حلص  يرورس  ياقب  **** لیفک رهپس  ار  گنج  یمئاد  يانف 

نابز رغم و  ناسب  كرات  هدش  ار  جورخ  **** فالغ رات  گنت و  يایاوز  هب  اهماسح 

نامک ریت و  نایم  مئاق  هدش  تقرافم  **** لدج گنج و  كرت  نابرق ز  شکرت و  نورد 

نارپ كوان  هتسب  رپ  هدش  يرتوبک  **** شیک ردنا  یئوگ  ریبدت  یبات  �هتشر  ز 

نانسرام عبط  نوریب ز  هدش  یگدنزگ  **** حالص نوسف  یئاریگ  درم ز  تسد  هب 

نابعث ار  لادج  لابج  دوب  هک  کفت  **** دیدرگ یتشآ  ياولح  مزیه  مامت 

ناتفخ اب  هتفخ  گنت  رگا  هبعج  نورد  **** حلص �هناسف  زا  شتسباوخ  هب  هدید  هک  هر  ز 

نادنچ ار  راگزور  نیا  هب  تسین  عوجر  **** تسین شنایزاغ  شوغآ  هب  عوجر  رگ  و 

نادنز رد  هنتف  هاچ و  رد  هقرفت  هچ  رگا  **** تسا تیفاع  لامج  فسوی  دهاش  ياجب 

نارود �هزیتس  درآ  ردب  نیمز  زا  رس  **** هاش تبالص  تلوص و  دوبن  رگا  یلو 
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نافوط دهن  رتشیپ  یمدق  مه  شیپ  ز  **** دوب هنیفس  نیا  تشپ  نامز  حون  هنرگ  و 

ناور لاس  رازه  شعاطم  مکح  داب  هک  **** هلاس هدراهچ  تخبناوج  حون  هچ 

نوک رایتخا  كولم  شفرصت ز  **** تفرگ هک  ازریم  هزمح  کلم  دهعیلو 
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ناکم و 

نایمدآ مشچ  رون  نایملاع  دیما  **** رهد �هدازهاش  هاش و  للم  کلم و  هانپ 

ناوج تخب  ریپ و  ریبدت  يرایتسد  هب  **** تقو زا  شیپ  هتشگ  ریگناهج  هک  يردنکس 

ناشن فاصم  فص  رد  دوخ  یلاع  دج  ز  **** هداد تزرابم  دج  هک ز  يزرابم 

ناویا دنلب  نیا  رب  یعولط  هزات  لاله  **** رتخا دنلب  هم  نآ  نس  هب  تسه  هچرگا 

نآ رب  مشچ  تانئاک  نیرب  خرچ  ریز  هب  **** دنراد لما  زک  تیسیلاله  هناگی  یلو 

نایم دور ز  یمن  تلود  هک  تفگ  هنامز  **** رهد �هیاد  رانک  رد  مدق  داهن  وا  وچ 

نامیپ نایم  رد  تشاد  وا  هب  هدرکن  نورب  **** لزا نیتسآ  زا  تسد  يدبا  تفالخ 

نادیم رد  يوج  شاخرپ  کباچ  راوس  **** تسه هک  شوک  شیع  هب  وگ  بلط  طاشن  هش 

ناج رس و  زا  تسخن  دنارب  تسه  هچ  ره  ز  **** نید لد و  یب  يودع  دیآرد  برح  هب  وا  وچ 

نایرع دوش  اقب  سابل  نت ز  رازه  **** مرگ وچ  برح  ياوه  شغیت  �هلعش  دوش ز 

ناکیپ نیشتآ  ریت  زا  رپس  نینهآ  رد  **** للخ تسا  نکمم  هک  ادعا  یبلص  مغ ز  هچ 

نازخ رود  راهب  ترضخ  تسوا ز  ماک  هب  **** رامخ رید  بارش  تلود  تسوا ز  ماج  هب 

نارق باتفآ  راچ  مهب  دننک  رگم  **** تفای ناوتن  هنیرق  ار  وا  نسوت  لاعن 

ناگوچ دنک  نیمز  يوگب  هلاوح  رگا  **** باتشب شتباهم  زا  کلف  يوگ  وچ  دتف 

نایژ ریش  هب  درگنب  رگا  مشچ  رهز  هب  **** كاچ هغلابم  یب  هرهز  شدنک  هگن  کیب 

نامرف دسر  نامسآ  لجا ز  لزع  هب  رگا  **** راک دیآ  رت  نوزف  وا  شک  مصخ  غیت  ز 

ناید رداق  ریدقت  تشاذگ ز  واب  **** یتیگ تکلم  هچرگ  اضق  هک  رگن  عمط 

ناریح �هدیرب  رس  منغ  يا  هدید  وچ  **** شکلم یپ  رد  تسا  مینغ  مشچ  زونه 

نابز تسیکی  لجا  اب  شیو  لتق  هب  یلو  **** ودع هب  یتلهم  هداد  وا  رجنخ  نابز 
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نارم عیرس  نیزا  شیب  نایب  شخر  ایب و  **** کیدزن مشتحم  دیدرگ  همتاخ  هب  نخس 

عارتخا ز 
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نانم نمیهم  نوع  هب  درب  شیپ  ز  **** تفرگ شیپ  هچره  هک  تعیبط 

ناورش �هطخ  نیوزق ز  �هناخ  شیع  هب  **** رصع �هدازهاش  رهد و  هش  لوزن  یپ 

نایب زاس  زین  مظن  �همتاخ  اعد و  **** دننک راتراچ  هک  لسلسم  تیب  ود  نیزا 

ناما نما و  دهم  تسا  داسف  ناهج  نیزک  **** دعس كرابم و  دوب  نیوزق  هب  هاش  لوزن 

نایملاع هاشداپ  نآ  زا  ملاع  دیسر  **** ماک هب  هک  اه  هدازهاش  رس  لوزن  رگد 

نامسآ تلود ز  �هیاپ  هک  ادخ  رکش  هرامش 67 : هدیصق 

ناکمال ناویا  هب  دیشک  رس  تشذگب و  **** نامسآ تلود ز  �هیاپ  هک  ادخ  رکش 

ناج سنا و  قالخ  يرایب  ردق  تسد  **** رفظ تبون  ورف  تفوک  هک  رگد  رکش 

ناگیادخ تسد  هب  داد  حتف  ریشمش  **** راقفلاوذ هاش  ادخ  ریش  هک  رگد  رکش 

ناتس تکلمم  هد  تخت  ياشگ  روشک  **** نیشن هگراب  روجات  ياول  بحاص 

نامزلا بحاص  ورشیپ  هار و  شارف  **** نیمز هصرع  هشداپ  هاپس و  تشپ 

ناشکهک دنبرمک  رهپس  رب  تسسگب  **** يو تسد  هک  یناث  �هزمح  رصع  دیشمج 

نابز رگا  ماک  زا  دنک  ردب  وا  ریشمش  **** بآ وچ  دشک  ردنا  مدب  ناهج  تفص  نابعث 

نآ ساره  زا  دور  ياج  نیمز ز  واگ  **** شک رالب  بکرم  درمز و ز  درذگب  نوچ 

ناتساد هب  ناتسد  تیاکح  نوچ  دنناوخ  **** اه همانهاش  ناهج  هب  وزک  دش  کیدزن 

نادقرف قرف  شهگ  هلاوح  رگا  ددرگ  **** دهد رمق  قش  ود  ناشن ز  وا  ریشمش 

نانع ار  شخر  وا  تباهم  زا  دباترب  **** شلباقم رد  رگا  دتفا  متسر  مزر  رد 

نارگ دنک  رگنل  وچ  باکر  رب  برح  رد  **** راب لقث  راکفا  دنک  ار  واگ  یهام و 

نارق دنک  رگ  رمق  هب  وا  دنمس  لعن  **** هام باتفآ و  �هلباقم  کلف  دنیب 

نامک دشک  ادعا  رب  وچ  نامز  ردفص  نآ  **** سرف زا  سراف  دتف  هتسجن  نامک  زا  ریت 
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ناماوت تسار  رفظ  هک  شعلاط  دیشروخ  **** تفاین ورد  درمت  گنر  تفات  هک  ره  رب 

ناشن دهد  یم  ادخ  ریش  برح  شبرح ز  **** ربخ دهد  یم  لسر  هاش  حتف  شحتف ز 

رازهدص رگا  دیآرب  ندب  کی  زا 
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ناج رازهدص  رگا  دیآ  رد  دسج  کی  رد  **** رس

ناپطرس ناج و  یب  رکیپ  ود  هر  كاخ  رب  **** شندنار غیت  کی  هب  هداتف  کلف  دنیب 

ناتک اب  تسدرکن  باتهام  هک  يراک  **** دنک یم  مصخ  هپس  اب  غیت  قرب  زا 

ناحتما ردفص  نآ  دنک  ار  شیوخ  غیت  نوچ  **** فافک دنک  یک  نیا  لباقم  دص  قلخ و  نیا 

نابدرن تسداهن  هک  نامسآ  رب  رگید  **** شتعفر هنک  یپ  مور ز  یم  هک  نم  زج 

ناج يوزرآ  لد و  ماک  مشچ و  روظنم  **** تسه هکناوجون  کلف  نیا  ریپ  لقع  يا 

نایئادف نادقتعم و  نایعاد و  زا  **** راید نیرد  شناتهج  کی  یلقاع ز  رگ 

نامسآ رب  نیب  اعد  تسد  رازه  نیدنچ  **** شترصن رهب  زا  تقد و  مشچ  ياشگب 

نایع ندش  دهاوخ  هک  تسیا  هزات  خیرات  **** اعدم مظن  نیزا  وچ  نخس  منک  هتوک 

ناور دش  بالیس  وچ  شیوخ  هاپساب  نوچ  **** نکش هپس  نآ  مور  رگشل  تسکش  رهب 

نابغاب كاشاخ  سخ و  دنکرب  غاب  زک  **** دنک خیب  ناشیا ز  �هشیر  همدص  هب  یعون 

ناوجون هاش  نآ  مجع  �هزمح  لابقا  ز  **** نید جاور  یمور  نداتف  رب  دوب  نوچ 

نامه دوش  یمور  نداتف  رب  خیرات  **** راگزور حول  رب  هک  داتفرب  لاثما 

نادکاخ هفرط  نیا  هب  بالقنا  بوشآ و  **** رگ هزیتس  خرچ  شدرگ  دهن ز  ور  ات 

نامض دوب  ار  نامز  نیمز و  تینما  **** خرچ مغ  رب  ملاع  هدازهاش  هاش  نیا 

نایب زجعم  هتفگ  نیرد  هک  هب  هرامش 68 : هدیصق 

ناهج يادخ  مان  دوب  جرد  **** نایب زجعم  هتفگ  نیرد  هک  هب 

ناتسناج بلط و  شزوپ  هدناج  **** دحا میرک  مویق  هک  رکش 

ناسر سراح  هب  کلم  هشداپ  **** ياشگ یتیگ  هدقع ز  هد  �هیاپ 

نابساپ مج  ترطف  کلف  هام  **** میلس هاش  هک  مکح  رگا  درک 
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نآ راثآ  دنک و ز  اقب  لد ز  **** نیا مادقاب  تسب و  ناهج  راب 

نامز نیمز و  هزات  یمد  هب  دش  **** یلو یناهج  دح  مهب  دروخ 

ناهن مدرم  مایا ز  �هنتف  **** تسوا لابقا  هب  هک  یهاش  هک ز  زا 

لامک هب  عجشا  دجما و  **** دوب ناهاش  هک ز  يراوسهاش 
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ناوت و 

نانس نانب  زرابم ز  هتسج  **** بآ رد  اجیه  هب  هک  یفاصم  ریش 

نارک ساسا  هب  نیعت  مزب  **** داهن نیکمت  هک ز  یهوکش  هوک 

ناکم نوک و  تیهافر  هدنام  **** رارقرب وزا  هک  ملاع  بحاص 

نارقبحاص یناب  نیا  دبا  ات  **** طاشن زا  انب  هفرط  نیا  رب  داب 

نادواج يورسخ  لد  هب  داب  **** یلب ار  وا  هزور  هد  تلزع 

ناس هدقع  ررد  دقع  نیا  یمدآ  **** رکف هب  ددنبب  هک  نآ  لاحم  تسه 

نارماک قسن  لماک  هش  يو  **** ریبک ناتس  کلم  يا 

ناما نما و  تدم  مقر  دز  **** دوخ ياناد  لد  حول  هب  هچرگ 

ناج مهم  حالصا  رد  تفوک  **** مه سوک  یهشداپ  ره  شیب ز 

ناوجون لدریش و  هشداپ و  **** تسه هک  نارود  هب  رود  وزا  داب 

ناتساد نآ  زا  رکف  کی  هدماک  **** یعرصم ره  هب  وچ  لد  درگن  یم 

نآ زا  شسولج  لاس  دوش  مهف  **** باسح زمر و  هب  هک  ناسنادب  تسه 

نامسآ تفه  رب  لابقا  هک  نیمز  لها  يا  هدژم  هرامش 69 : هدیصق 

نارقبحاص ورسخ  مان  هب  دز  تلود  سوک  **** نامسآ تفه  رب  لابقا  هک  نیمز  لها  يا  هدژم 

ناوجون هاشداپ  مان  هب  یهاش  �هکس  **** تنطلس رایعلاراد  رد  ریپ  رهپس  دز 

ناتس یتیگ  یلاو  مسا  هب  نامرف  �هبطخ  **** راگزور بیطخ  ربنم  هن  يالاب  رب  دناوخ 

ناشناراد ورسخ  دش  نیشن  یسرک  دماک و  **** دنز یم  يدانم  کنیا  شرع  ناویا  رس  رب 

نارماک ياشگ  روشک  مشح  مجنا  رصیق  **** راکماک ياول  بحاص  ملع  اضیب  ورسخ 

ناهج تارذ  صقر  رد  یمرخ  زا  دندمآ  **** راظتنا نیدنچ  دعب  شعولط  زک  یباتفآ 
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ناهن مدرم  �هدید  زا  دوب  هک  یشیع  تروص  **** راکشآ رابکی  هب  دش  شروهظ  زک  يراکماک 

ناج سنا و  هاشداپ  تلم  کلم و  نابساپ  **** برغ قرش و  باتفآ  تکوش  ناش و  نامسآ 

ناریشون كرات  رب  دز  هیخب  شلدع  تسد  **** لزا ود  هب  زک  لیعمسا  هاش  لداع  هاش 

نامالا دیوگ  زجع و  رب  دوش  مزاج  نامسآ  **** لاتقلا دیوگ  برح و  رب  دوش  رگ  مزاع  هک  نآ 

رابکی هب  ار  یهام  واگ و  دزاس  مرن  **** نیمز رب  دزات  مرگ  طلست  شخر  رگ  هکناو 
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ناوختسا

نایشآ غرمیس  ياس  دقرف  قرف  رب  ار  هوعص  **** دهد یئازفا  هبتر  رد  شرتسگ  تفار  نوع 

نادقرف فاق  قرف  رب  اهس  نیسزا  هرا  **** دشک يرازآ  شکرس  رد  شرورپ  زجاع  تسد 

نانس یعفا  دنمک  مقرا  فاصم  ردژا  برح  ریش  **** فاکش رفغم  لسگ  نشوج  نکش  كرات  نز  غیت 

نامسآ نیمز و  رد  دنامن  شبنج  رگنل و  **** دنلب تسپ و  رب  کناب  شباتع  صخش  دنز  رگ 

ناجلوص دیامن  شبنج  نارگ  يوگ  نیا  هب  رگ  **** لسگ رگنل  یتشک  نوچ  نوکس  دنب  دلسگب 

نایم رب  فرحم  ار  رودم  خرچ  دنز  رگ  **** رانک رب  یتشک  ود  دتفا  نارکیب  طیحم  نیز 

ناینرپ رات  هب  ار  یلیپ  تسب  دناوت  یم  **** نورب شبنج  دور  یم  حراوج  زک  وا  تبیه 

ناشن دریگ  نانس  كون  زا  یهام  واگ و  تشپ  **** اوه رب  دزیر  هزین  بعل  هب  نوچ  نادیم  كاخ 

نارگ رگنل  نیمز  فارطا  رب  شلمح  دنک  رگ  **** رگد بیترت  هب  ار  رصانع  دنیب  نامسآ 

نایشآ شهاگراب  ناتسآ  رب  ار  هوعص  **** دوب هک  اج  زا  دنکف  هگ  رخ  یتدم  يرسک  هچرگ 

ناشن يرسک  نیا  ناش  زا  تسه  هک  تروص  نیا  شقن  **** درخ كرد  �هنیئآ  رب  تسا  زادنا  وترپ 

نامناخ ردنا  شتآ  ار  نوکس  ربص و  اهنرق  **** دنز يروم  ینادرگرس  عفد  يارب  زک 

نارماک راکماک و  بایماک و  شخب و  ماک  **** تسه هک  ملاع  �هحفص  زا  دودز  یماکان  فرح 

ناک ایرد و  هدنزیر  نآ  دزیر  یئادگ  رب  **** ربا بلص  زا  رحب  نیطب  رد  اهنرق  دزیر  هچ  نآ 

نادکاخ نیا  تحاس  رب  نکف  وترپ  یتدم  **** تشگن ارآ  ناهج  دیشروخ  هدنشخر  نآ  هچرگ 

ناس هرذ  مه  زا  دندیشاپ  كاخ  طیسب  رب  **** قافتا لاجد  يادعاک  يا  هولج  رخآ  درک 

نامز بحاص  تبیغ  روهظ و  تآرم  تسه  **** نینچ یئارآ  ملاع  روهظ  تبیغ  نیزا  دعب 

نارواد یتیگ  لیخ  زا  نینچ  نیا  يراوسهش  **** نورب دیآ  نارواخ  زا  رگن  رکسع  یب  درف 

ناشکهک قاطن  شهاگان  تسسگب  رمک  رب  **** دیشک یم  وا  شکرس  گنخ  گنت  یچاچ  خرچ 
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نیا تسگنخ  هچ  هو 
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نامگ رب  ار  نامگ  تشاذگن و  مهو  رد  ار  مهو  **** عانتما شهبش ز  لثم و  زگره  هک 

ناشن شوخ  تابث  شوخ  فقوت  شوخ  كرحت  شوخ  **** باتش رپ  لمحت  مک  نیکست  رید  شبنج  دوز 

نانع شتآ  شروی  رصرص  شور  وهآ  شروخ  مک  **** ود رایسب  ور  مرگ  تعرس  قرب  تلوص  دعر 

نایم رغال  نیرس  هبرف  نهد  کچوک  رس  دروخ  **** فان هدیچرب  وم  هدیلام  مس  تخس  لگاک  مرن 

نارگ هوک  رد  شاهیرارق  یب  درآ  شبنج  **** شقن شاقن  دنک  رگ  یهوک  تخل  رب  شتروص 

نامک زا  نوریب  قرش  دح  هب  زج  دیاین  یم  **** شا هدنزان  دهد  رس  يریت  برغ  يوس  هب  رگ 

نامز یط  مزلتسم  ناکم  یط  شکت  اب  **** تسین هک  دش  تمکح  دس  رد  للخ  وا  دوجو  زا 

ناخد زا  رت  کبس  عطق و  دنک  شتآ  رت ز  مرگ  **** اوه طورخم  حطس  يوس  ار ز  نودرگ  هار 

نابداب رب  ادخان  ار  شتروص  دراگن  رگ  **** طیحم يایرد  یتشک ز  سفن  کی  رد  درذگب 

نامز ردنا  وا  زا  يآ  عولط  دص  بورغ و  دص  **** دنهد امیپ  ناهج  دیشروخ  هب  ار  وا  کت  رگ 

نارگ دیان  ناهج  یط  ورب  يزیخ  کبس  زا  **** میحل نهآ  وا  سیطانغم و  دشاب ز  نیمز  رگ 

نار ریز  رد  دوب  شبسا  نیا  هک  یصخش  نارماک  **** دور یم  تبغر  هب  دناریم  هک  اجره  شسراف 

ناجیابرذآ رد  درآ  باکر  رد  رگید  ياپ  **** باکر رد  اپ  دهن  رگ  ناسارخ  رد  وا  بکار 

نایب نادیم  گنت  تغالب  گنخ  رب  هدرک  **** درون ملاع  نیا  فاصواک  نخس  مدیدرون  رد 

نامز نطب  رد  تسفوقوم  هچره  تراثن  يو  **** نیمز يور  رد  تسا  دوجوم  هچره  تیادف  يا 

ناوج ریپ و  ندرگ  ردنا  ترهم  دنمک  يو  **** گرزب درخ و  �هرهچ  ردنا  تقشع  ناشن  يا 

ناهج نازیزع  ناج  ناناج  وت  نوچ  يارب  زو  **** زیزع دراد  یم  شیوخ  يارب  ار  ناج  یسکره 

نادواج رمع  هب ز  يدرگ  وت  ثعاب  شک  گرم  **** راوگ شوخ  دهش  هب ز  یشاب  وت  یقاس  شکرهز 

ریش كرات 
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ناحتما غیت  هب  یتسدربز  زا  رگ  يرد  رب  **** نیمز واگ  �هنیس  ات  کلف 

ناجداب تیادف  دیوگ  ناشگ  تنم  لدب  ناو  **** رسداب تراثن  دیوگ  ناشچ  تذل  ناج  نیا ز 

ناشک ترهم  بناج  ملاع  تارذ  لد  يا  **** اورسخ رتسگ  رهم  اباتفآ  رورپ  هرذ 

ناس هناوید  لدج  رد  دوخ  اب  گنج و  رد  کلف  اب  **** وت سوباپ  ترسح  زا  دوب  یسویام  دنچ 

نامسآ هن  رد  دز  توعد  هب  مدیما  تسد  **** تتلود باب  حتف  يارب  زا  لاس  هدزون 

نامگ یب  دمآرب  دزیا  يرای  زا  دیما  نیو  **** اضق یب  دمآرس  يدیمون  مایاک  نآ  زا  دعب 

ناوریق ات  ناوریق  نویامه  رتچ  �هیاس  **** تفرگ ترصن  تلود و  باتفآ  عولط  رد 

ناکمال جوا  هب  رس  اربغ  شرف  نیکم  ره  **** دیشک تلاثمت  شرع  هاگراب  دوجس  رد 

نابز رب  تثیدح  مرآ  یم  وچ  مریم  یم  هک  نم  **** ریمض رد  تروهظ  مرآ  یم  وچ  مزوس  یم  هک  نم 

ناتسآ نآ  يرود  زا  کشرس  مناریم  هک  سب  **** نیتسآ مراد  هدید  رب  بش  زور و  سگرن  وچمه 

ناوران ددرت  ياپ  اوران  ممزع  شخر  **** تسه هلاس  هد  يرامیب  زا  هک  نیا  يرود  هجو 

ناج ياو  دنامب  نامرد  یب  درد  نیا  ناج  هب  رو  **** لد ياو  دنامب  مهرم  یب  غاد  نیا  لد  هب  رگ 

ناوتان مناوتان  مناوتان  مناوتان  **** تمغ زک  اناوت  مویق  هب  نک  نم  �هراچ 

نابساپ مجنا  هاشنهاش  ناج  ساپ  رهب  **** اعد زا  دمآ  يزیگنا  ساپس  تقو  مشتحم 

ناهن تملظ  �هرهچ  دزاس  رون  باقن  رد  **** باتفآ خرچ  هعلق  جرب  علاط ز  دوش  ات 

ناهج زا  وحم  دنک  ار  تملظ  هک  علاط  نانچ  نآ  **** دارم جرب  زا  داب  علطم  هعلق  باتفآ 

نوزفا ارم  رادقم  تخاس  تدایع  ناونع  هب  هرامش 70 : هدیصق 

نوچ یب  ترضح  زیزع  تزع  يذ  رادقم  کلف  **** نوزفا ارم  رادقم  تخاس  تدایع  ناونع  هب 

نودرگ زا  عفرا  تسا و  فرشا  تقد  مشچ  رد  یهز  **** وا دوجو  زک  نیطالس  رخف  نآ  نمؤم  دمحم 

نوریب مدق  ناکما  ملاع  لامتحا و  کلم  ز  **** شردق تحاس  سایق  ردنا  مه  حاسم و  دهن 

یناشاک مشتحم  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 824زکرم  هحفص 663 

http://www.ghaemiyeh.com


تکوش ناش و  فصو  میارس  نوچ  منادن 
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نوناق کی  هب  یهاش  اب  تسیناطلس  زاس  اج  نیا  هک  **** ار وا 

نوراق يرز  مک  لاعفنا  زا  نیمز  رد  دشورف  **** وا نالیاس  لمجت  ضرع  انغ  زا  دندرک  وچ 

نونجم دنک  یلیل  رب  زان  يزاین  یب  زک  دزس  **** يداب دزو  نوماه  رب  شانغتسا  يداو  زا  رگ 

نونمم دوش  ملاع  کی  دنهاوخ  نالیاس  ملاع  ود  **** يو زا  رگ  هک  شناسحا  هب  يزادرپ  رهد  مدیدن 

نوگلگ وا  زیدبش  نانمشد  نوخ  جوم  زا  دوش  **** نادرگ ورسخ  نآ  برح  هب  دزادرپ  هحمل  کی  رگا 

نوخ ياهجوم  دزاس  دنویپ  نامسآ  شغیت  وچ  **** دزیخرب ياج  زا  کلف  نیزا  شیب  رگ  دزس 

نوطالفا مه  تمکح  رد  رعش و  رد  نم  دادعتسا  رد  **** اتکی دحاو  فطل  اتمه ز  یب  میقافآ  رد 

نوزفا دوب  نوراق  �هنیجنگ  زا  هک  یجنگ  رگم  **** مناد یمن  قیال  نتخیر  تیاپ  هب  ازارفارس 

نونکم رد  نوچ  یمظن  دقنالا  تسین  بسانم  **** وت راک  هب  دیاک  شکشیپ  نآ  مشتحم  زا  یلو 

نومضم رپ  تیب  کی  مک  تنیز  رپ  تیب  دص  زا  هک  **** مناد یم  وت  نادنخس  عبط  لد  مشچ و  رد  هک 

نوماریپ دیدرگ  یم  ماهفالا  يوذ  ار  تیانث  **** دوخ مالک  بیز  تنیز و  يارب  زا  اهنت  هن 

نوزوم دوب  یعبط  رشب  نوچ  ار  کلم  نج و  رگا  **** ار تحدم  نازیم  �هفک  رد  رپ  مظن  زا  دننک 

نورقم دبا  ار  تماقتنا  رید  تلود  دزاس  هک  **** مرادیم دیما  لزی  مل  هاشداپ  فطل  ز 

نیملاعلا بر  رما  زا  رهد  هک  ار  ملاع  �هدژم  هرامش 71 : هدیصق 

نیز درک  تفالخ  شخر  ناوجون  هاش  رهب  **** نیملاعلا بر  رما  زا  رهد  هک  ار  ملاع  هدژم 

نیگن رب  ینم  کلملا  اضق  كاکح  هدنک  **** هانپ یتیگ  نآ  رهب  ار  یهشنهاش  متاخ 

نیشناج نویامه  نامرف  هتشگ  نیمارف  رد  **** بیرقنع وا  یلاع  رما  هب  ار  یلاع  رما 

نیرب خرچ  �هفرغ  هاگشیپ  رب  اجک  رب  **** ادص وا  مان  هب  تبون  دص  هداد  يداش  سوک 

نیبج هر  دص  يورسخ  ریرس  بناج  ره  هدوس  **** تخب تخت و  سیلج  نآ  سولجرهب  نیمز  رب 

تسد هدرک  نوریب  هللا  مسب  وچمه  **** ربب هدنکفا  هزات  سابل  رهب  اهبطخ 
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نیتسآ زا 

نیمث ياهمرد  رب  ار  دوخ  قشع  زا  دنز  ات  **** كاچ هنیس  ون  رز  تاقالم  رهب  اه  هکس 

نیبرود لقع  مشچ  دناوت  يو  ردنا  ندید  **** رگا ندید  ناوت  شمان  مه  دیشروخ  رز  رب 

نید ایند و  وا  هب  دزان  یم  هک  نآ  مان  بحاص  **** رفظ حتف و  وزا  دراب  یم  هک  نیا  تسمان  هچ  هو 

نیط ءام و  نامرهق  مدآ  ریمخت  �هیام  **** رب رحب و  نابساپ  ملاع  ریمعت  ثعاب 

نیکت لرغط  وا  ماکحا  شکارغط  نیرتمک  **** تسه هک  نامرف  اضق  ناقاخ  هزمح  ناطلس  هاش 

نیز ردص  زج  ناهج  رد  یهاگمارآ  شتسین  **** اج چیه  نید  تریغ  زا  رمع  زاغآ  رد  هک  نآ 

نیمز يور  نید  يادعا  زا  دزادرپ  یم  هک  سب  **** نامسآ تشپ  هدرک  مخ  شتنم  راب  هکناو 

نیزگ دنسم  نیز  ردص  زا  داهج  رهب  بش  زور و  **** دوب وک  ناهاشداپ  زا  دید  هک  يدرف  وا  ریغ 

نیرق ترصن  نآ  بیج  زا  نارقبحاص  �هزمح  **** رس هدروآ  نورب  ای  رگید  ناتفخ  رد  تسوا 

نیرع ریش  رس  زا  شوگ  دنکرب  نیفرب  ریش  **** بآ شالیتسا  يایرد  زا  درادرب  رگا  ربا 

نیجع دزاس  یم  هک  سب  زا  نوخ  هب  ار  نادیم  كاخ  **** رس هب  شمصخ  دنک  متام  زک  كاخ  نادنچ  تسین 

نیرفآ ناج  دنک  یم  شغیت  تسد و  رب  نیرفآ  **** تفاکش كرات  تبرض  ره  رد  هک  وا  يادف  ناج 

نیک غیت  ردفص  هاش  نآ  تسد  هب  دریگ  رگا  حبص  **** قفا بیج  زا  دران  رب  رس  میب  زا  باتفآ 

نینمؤملاریما زا  ثاریم  هداد  شداهج  رد  **** قح هک  شدرگ  رد  هدروآ  نوخ  هب  یئاهایسآ 

نیچ میلقا  رد  شاغوغ  ناجیابرذآ  رد  وا  **** تسه هک  یئاج  دوب  نوچ  شروهظ  روش  زا  مور 

نیمک زا  دنزیخ  هچ  ناراد  نامک  وا  هاپس  رد  **** رهد راک  کبشم  ددرگ  ودع  يارآ  رکیپ 

نینس تسا و  روهش  طیخ  زا  هچرگ  شدوپ  رات و  **** تسهتوک سابل  نارود  شیئراد  دق  رب 

یکلملا کلام  قحلا  دیاب  یم  ار  کلم  **** درکن ورسخ  دص  هچ  نآ  یهاش  دهع  زا  شیپ  درک 
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نینچ

نیبم قح  اب  تسناسکی  هزمح  ناطلس  هک  نیا  **** لمج نوناق  هب  سب  مه  شتیقح  دهاش 

نیقی ددرگ  شلطاب  نانمشد  لاوز  ات  **** وا مسا  فورح  شقن  زا  هتشگ  نیبم  قح 

نیتم یعارصم  هکی  لافت  رهب  زا  متفگ  **** گنج هب  یمور  زا  دناتسب  ات  زیربت  �هعلق 

نیمک روسق  روآ  گنج  نآ  لابقا  رب  لاد  **** راکشآ خیرات  ود  ددرگ  نآ  زا  حتف  يافق  زک 

نیرفآردق مج  هاش  يدناتس  یمور  زا  هعلق  **** وک هب  دش  رپ  اهخیرات  هعلق و  دناتس  نوچ 

نیمتفه ات  نیلوا  رپ ز  دنک  ار  اهنامسآ  **** مشتحم وگاعد  نیا  ناشاک  لها  ياعد  اب 

نیصح نصح  نیمز  نشوج  دنک  شمان  نامساک  **** یظفاح رادراب  میلقا  تفه  ياراد  نآ  رهب 

نیعم ار  توعد  بابرا  تسه  هک  مه  يرایرهش  **** داب ضایف  ءادبم  زا  ضیف  زین  ار  نایعاد 

نیمز نامز و  بیز  کلف  زا  نوزف  هداد  هرامش 72 : هدیصق 

نیما دمحم  ریم  ناما  نما و  �هیام  **** نیمز نامز و  بیز  کلف  زا  نوزف  هداد 

نیرق تکوش  هدمآ  ناهدنامرف  وچ  هکناو  **** نارقبحاص هدمآ  ناهشنهاش  وچ  هک  نآ 

نیمتفه کلف  رب  داهن  لوا  �هیاپ  **** انب نوچ  اضق  درک  شتعفر  هگراب 

نیگن ناشخر  متاخ  وزا  خرچ  �هریاد  **** عاعش نابات  �هلعش  وزا  رهم  �هریان 

نیمی تنیم  یب  مه  مسق  تراسیب  ناک  **** دروخ تجح  یپ  زک  دوج  کلملا  کلم  يا 

نیتسآ زا  رز  میس و  شسگرن  نوچ  هتخیر  **** ناتسآ ار  وت  هتفر  لگ  وچ  نمادب  هک  ره 

نیشناج ار  وت  دوج  دوش  متاح  تمه  **** رگا ار  عمط  لها  دوب  شهاوخ  گنن ز 

نیرفآ ناهج  ریغ  تسین  هک  یجنرن  کیل  **** رت هشیپ  مرک  وت  زا  ناهج  رد  یکی  تسه 

نیبج رب  دنزن  نیچ  جوم  رگ ز  مرک  تقو  **** تفک اب  اطع  فال  ندز  دناوت  رحب 

نیچ هشوخ  کلم  تسا  ار  وت  هاج  نمرخ  **** شک هشوت  کلف  شود  ار  وت  هار  کلاس 
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نیا زج  عقوت  تسین  ار  هتسخ  نم  وت  زا  **** انث حدم و  همه  نیز  ازس  شیاتس  هب  يا 

وت و زا  **** دونشب يا  همزمز  نم  لاوحا  نم و  زک 
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نید داد و  هشداپ  وت  سافنا 

نیمث رد  همه  نیا  ما  هدروآ  مدع  زک  **** دوب نم  �هزیاج  هتساوخ  دوش  هچ  ناو 

نینچ یحدم  قیال  نانچ  یمزب  لباق  **** ناهج رد  يا  هدمآ  ناش  مظع  زک  وت  رهب 

نیتم مظن  رهوگ  سب  وت  ام و  �هفحت  **** اهب یب  فدص  وچ  رد  تسه  هک  اجنآ  مشتحم 

نیب هدروخ  رظن  رد  تساور  نامیلس  دزن  **** نتخاس ناور  هفحت  خلم  ياپ  هک ز  ناز 

فرح ه

هاگن دراد  اهنرق  یهلازع  زا  برای  هرامش 73 : هدیصق 

هاشداپ دمحم  ناطلس  ناهج  ناهاش  ياج  **** هاگن دراد  اهنرق  یهلازع  زا  برای 

هانپ ملاع  هد  نامرف  فک  ایرد  کلام  **** هپس اراد  رورپ  نید  لد  لداع  بحاص 

هاگ میهید  تبتر و  نویمه  رهد و  کلام  **** یبن نید  ءاجلم  یلعم  عرش  یماح 

هالک رد  نآ  �هدجس  زا  رهپس  رب  دیاس  مزج  **** هم رهم و  نوچ  رس  هکره  دچیپن  وا  بانج  زا 

هاج کلم و  ساسا  دنادرگ  هدامآ  رهد  رود  **** مادم وا  مکح  رهب  زا  كولم  مسا  دوب  ات 

هاوخداد گناب  داب  مک  وا  لدع  يادص  زا  **** دننز ینابناهج  سوک  ات  لدع  زا  كولم  ناو 

هلا مکح  زا  یهاش  هاگراب  رد  دنک  یم  **** مکح ياراد  هچ  نآ  تسکولم  مکح  �هدبز 

هابتشا لامک  زا  ام  �هنیئآ  هدز  مد  **** سفن ره  مجنا  هام  اب  وا  رهم  يافص  زا 

هاگن وهیت  زا  زادنا  دیص  زاب  اب  دنک  یک  **** وا بات  زا  هگ  دیص  نیا  هدنرادرب  دیص 

هاچ دیاک ز  نورب  تمه  زا  لابقا  يدهم  **** وا رهم  زا  بالقنا  دنکفا  لاجد  لد  رد 

هابج وا  بانج  رب  نازارفرس  نیا  بلط  زا  **** نکر راچ  زا  دهن  یم  سپ  نیزک  مناد  یم  مزج 

هار هدوب  مگ  هم  يوس  ار  ناهج  لها  ناردناک  **** گنرد یب  رهپس  مکح  زا  هک  ات  يزور  دنچ 

هابت يدوب  يدب  نیز  ملاع  لاح  يدوبن  رگ  **** شا هیاس  نویامه  اما  موجن  لاوحا  دشاب 
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هانگ نآ  لاعفنا  زا  ریز  هب  رس  هدنام  لاح  **** يرواد رگید  هب  نودرگ  وا  ياج  زا  دوب  هداد 

یئور هک  یپ  زا  یعلطم  کنیا  دمآ 
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هاگ حبص  رون  وچمه  ادیوه  لد  شیافص  زا  **** دید هزات 

هاوس ناطلس  قافالا  یف  سیل  مدرم  يوس  **** هاش حدم  رد  نایهنم  کلک  دوز  دسیون  یم 

هایس اداب  ناشوهم  يوم  وچ  وا  يار  يور و  **** دوب هدیچیپ  وا  زا  ور  الاح  هک  یئار  فرحنم 

هایگ دزیگنا  زاجعا  زا  وچ  هش  فطل  ربا  **** موب دالوپ  نیرد  ادیپ  دوش  سکره  �هیاپ 

هام لاس و  ررکمان  نابز  رب  نآ  زا  دوب  **** هوکش مج  درادن  وا  لدع  ناماس  اب  هک  نیا 

هاک هوک و  يواسم  وا  ياطع  لاح  رد  تسه  **** دوجو رز  درادن  يو  عبط  نازیم  رد  نیو 

هاوگ وا  قدص  يوعد  رب  دنا  مسا  رب  مسا  **** نامز راد  هپسون  نیا  مه  شیپ و  كولم  مه 

هاپس نیا  نابز  رد  یهاپس  مسا  دوب  ات  **** كولم نآ  ناور  اب  یهلا  فطل  دوب  ات 

هاگ هدجس  رد  نآ  داب  ار  ناهج  ناهاشداپ  **** هگ هسوب  رد  نآ  داب  ار  هپس  ناراد  مسا 

هابت وا  راکبان  ناهراک  دوپ  داب  **** هیس وا  راقو  یب  نارکنم  يور  داب 

هام هب  دزارفا  مسا  نیز  رس  هک  یلابقا  هب  مه  **** نوک ود  رد  اداب  هزمح  ناطلس  رهد  يازریم 

هاگ سای  يو  تلود  ازفا  دیما  وا  بعر  **** تسه هکناز  ناراودیما  يا  دیدنب  وا  هب  لد 

هاش حدم  دقن  هب  يرجم  �هکس  دز  ام  کلک  **** وا ياهیئادا  ابیز  زا  هک  نآ  اب  مشتحم 

هانپ نید  هاشداپ  سولج  لاس  دوش  یم  **** لدب یب  مالک  نیزام  عرصم  ره  زا  مهف 

فرح ي

یئامن وشن و  دیما  لاهن  تفای  ربص  هب  هرامش 74 : هدیصق 

یئادگ رکف  هب  تبقاع  یهشداپ  داتف  **** یئامن وشن و  دیما  لاهن  تفای  ربص  هب 

یئامه گرزب  ورب  نویامه  لظ  دنکف  **** علاط تیامح  زک  داتفا  يورسخ  هب  ادگ 

یئاول باتفآ  نوع  زا  ملع  دش  هام  وچ  **** نودرگ هب  دیسر  نارگ  یتسپ  دوب ز  هک  يرس 

یئاخس هجل  فطل  يایرد  شبنج  مین  ز  **** دمآ رسب  مغ  رحب  كاشاخ  هدش  ورف  لگ  هب 
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یئاهب لعل  تخاون  مرود  راو ز  لیهس  **** نارود مغ  زا  مدوب  هدید  نازخ  لخن  گنرب 

هچ رگا 
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یئاطع لیذ  هب  یلو  مدیما  تسد  دناسر  **** مدارم ياپ  دیشک  نماد  هب  تخب 

یئاود درک  یمد و  احیسم  تفای  بارخ  **** ار لد  هک  هتفر  مین  ناج  يا  نک  عوجر  نت  هب 

یئاج هب  دیسر  ناغف  ناغفاب  هلان  دیشک  **** نوناق هچ  دیسر  رگا  منامز  لامش  وگ  هب 

یئالج میظع  وا  نارود  هب  تسار  ود  هک  **** مظعا �هداز  هاشداپ  رد  میرح  اج  هج 

یئاوه هتشگن  سدقلا  حور  مد  زج  زونه  **** شدرگ هب  هک  يدمحا  ناتسب  سرون  لاهن 

یئاقب دیون  شتبسن  دبا  رمع  بسن ز  **** هدینش هک  يردیح  كاپ  بسن  هصالخ 

یئاشگ فوفص  رظن  رد  وا  هچ  تسادماین  **** ار ناهج  ناردفص  هک  ردفص  ردیح  یمس 

یئافو دهع  هنامز  شدهع  هب  تسا  هتسب  هک  **** نارود ورسخ  باستنا  دبا  دهع  یلو 

یئایض هام  هب  دهد  رگ  دربب  بش  گنر  هک  **** نیطالس ناگیادخ  زورف  هدود  غارچ 

یئاون گرب و  هزات  هب  وا  تیبرت  يارب  **** ار ناهج  دناسر  هش  ریبدت  هک  تسا  مدامد 

یئاخ هلسلس  يوخ  هناوید  هدش  وا  قوش  ز  **** شتآ رب  هتسب  لدع  ریجنز  هب  هک  یهایس 

یئابر لحک  هدید  ناماد  هب  تسوا  هار  ز  **** نشور هدید  رازه  مجنا  زا  دراد  هک  کلف 

یئاس هیصان  بانج  رب  شمخ  تشپ  لاله  **** يراد هیشاغ  باکر  رد  شور  زیت  رهپس 

یئایق ریصق  کلم  شدنلب  دق  ردقب  **** یسابل ریقح  کلف  شلالج  صخش  عضو  هب 

یباهش هب  هبتشم  هام  یلو  تسا  هم  نامه  **** نودرگ هم  شیلاع  هاگرد  لعشم  بنج  هب 

یئالج بسک  يالص  هم  �هنیآ  هب  دنز  **** شدنمس لعن  وچ  دنز  مد  نطو  يالج  زا  بش 

یئالب هفرط  نید و  يادعا  رس  رب  تسالب  **** رس زا  دوش  یمن  او  زین  رس  هب  هک  وا  ماسح 

یئاشگ هعلق  هراشا  ره  وا  بناج  دوش ز  **** تراشا هچ  دنک  شیریگناهج  هب  ناهج  هش 

یئادص كاخ  طیسب  رد  شیورسخ  يوک  ز  **** دیآرب وچ  یمرخ  دیآرد ز  صقر  هب  کلف 

یئالص قلخ  هب  يردیح  مرک  هشن  ز  **** تیاطع ناوخ  ناسر  يدانم  هدناسر  یهز 
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هب

یناشاک مشتحم  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 824زکرم  هحفص 674 

http://www.ghaemiyeh.com


یئارچ هناوهآ  وت  یب  اخس  رازغرم  هب  **** دراد هک  نوک  درد و  صرح  درگن  یم  زان 

یئایگ رهم  بیرق  مدرم  لد  عرزم  ز  **** هتسر وت  غیرد  یب  فطل  رطم  شزیر  ز 

یئامس ضرا و  سایق  ردنا  رت  عیسو  نیزا  **** دیاب وت  لالج  شیاجنگ  یپ  زا  هک  یئوت 

یئاضف عیسو  اب  وت  لوزن  يارب  ناهج  **** یماقم عیفر  اب  وت  دوعص  رهب  کلف ز 

یئانب هنامز  رد  وت  ناش  هبتر و  ردق  هب  **** ون زا  دهن  رگم  انب  هن  نیا  هدنهن  انب 

یئاتود دق  دنلب  رهپس  هدناسر  مهب  **** رت نارگ  تس  مظعا  شرع  زک  وت  ملح  راب  ز 

یئارد هزره  يارو  دشاب  هچ  رهپس  مهن  **** يوعد وت  لالج  لمحم  سرج  زا  وچ  دنک 

یئازع هب  ور  وچ  نیدراک  تیشمت  هب  یهن  **** دراذگ شیوخ  راک  وت  نانس  غیت و  هب  لجا 

یئاطخ طخ  دصق  هب  فلکم  ریغ  یبص  **** دیآرب وت  ورملق  رد  سوه  کلک  هک  بجع 

یئالط رهم  هدنکف  ندرگ  هب  باتفآ  زک  **** انامه وت  يراد  رهم  اضق  هداد  خرچ  هب 

یئادر هشیمه  ناشکهک  زا  دشک  یم  شودب  **** یلصم رهب  هک  کلف  تدهع  هب  تسیا  یلصم 

یئاز هثداح  هنامز  يزاب  هقرفت  رهپس  **** یتسپ يدنلب و  رد  هدیدرگ  وت  مصخ  يارب 

یئارس همغن  هنیمک  زجعم  هب  هدناسر  نخس  **** وت نمچ  رد  هک  يردیح  نمچ  لگ  ایآ 

یئامن مامتها  غالبا  رد  دناسر  نم  هب  **** یلعم مکح  هدنب  مظن  بلط  رد  هک  یمد 

یئاشگ حدم  هب  نابز  یئوج  هقطان  ددم ز  **** متشگ مدرک و  رایتخا  یب  �هدجس  رازه 

یئاود زیچ  چیه  هب  شدوبن  هدنب  درد  وچ  **** اهنآ زا  کیره  هک  دش  ریخات  ثعاب  زیچ  ود 

یئاسر رکف  مهم  نآ  دبلط  یم  رکف  هک  **** ناوید سب  ای  بطر و  بیترت  هیهت  یکی 

یئافص سابل  طخ  شدوبن ز  دوب و  مامت  **** ممظن هچ ز  نآ  هک  نابتاک  مدع  رگد  یکی 

یئاقل هناربلد  دندومن و  هوشع  زان و  هب  **** لهاک بتاک  ود  کی  هک  لماک  سسجت  زا  سپ 

دوب هک  قیرط  رهب 
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یئادا هنابزیم  هب  ناشیا  هب  تشگ  عوجر  **** بترم دوب  هتشگ  هچ  نآ 

یئاقب درکن  مه  دندومن  هک  يدهعت  **** هتفه ود  هب  ار  هزور  ود  مهم  هک  ناتسآ  رب 

یئاج هب  دوز  دیسر  دناوت  هک  یکرحت  **** نم مدق  نوچ  تشادن  ناشیا  هماخ  ياپ  هک 

یئاهب ردق و  هب  تیبرت  رظن  وترپ  ز  **** نونکا دسر  ات  هتشون  دش  يرصتخم  هک  ضرغ 

یئالب اضق و  یب  هتبلا  دسر  یم  ضرع  هب  **** بقاعتم نیزا  دعب  زین  نانخس  همتت 

یئادگ هشیپ  حیدم  نویامه  عمس  هب  نخس  **** دناسرب دوخ  هک  نیا  دوس  روص  نیرتوکن 

یئاپ هدش  ورف  لگ  هب  یفیعض  هتفر  تسد  ز  **** درادن بانج  نآ  هب  ندیسر  ياپ  هک  ناغف 

یئاصع ياپب  ریس  هردنک  هچ  دور  اجک  **** هجوت صخش  هدرک  هزوم  کی  هب  هچرگا  اپ  ود 

یئازس تافتلا  هب  یئادگ  تسا  تمه  ز  **** وت رد  يادگ  مشتحم  اکلم  مشح  کلف 

یئانغ سوک  تسد  تمه ز  يرای  تسد  هب  **** لک وت  لامک  زا  کیل  شفک  هچرا  تس  یهت 

یئازف ردق  شخب  ضیف  رظن  یئادگ  **** ملاع �هداز  هاش  هاش و  زا  دنک  یم  کیلو 

یئاتس هاشداپ  عبط  ینغ  يادگ  دوب  **** تیانث لغش  هب  نیزا  دعب  شدوب  نابز  ات  هک 

یئاعد هب  ینشوج  دنشخب  هکرعم  زور  هب  **** نایادگ هشیپ  فاکتعا  كولم  هب  ات  هشیمه 

یئاضق ریت  دومن  دناوتن  رذگ  نآ  زا  **** تمایق هب  ات  هک  اعد  نآ  داب  وت  ناج  هانپ 

يراکماک نآ  دیع و  نیا  فارشا  رب  هرامش 75 : هدیصق 

يرایرهش رب  هصاخ  دوب  كرابم  **** يراکماک نآ  دیع و  نیا  فارشا  رب 

يرادمان روشک  رواد  نیهم  **** يدنلب رس  رسفا  رهوگ  نیزک 

يرایتخب رد  نویامه  تخب  هب  **** دز شتمسق  لزا  زک  للم  نیعم 

يراسکاخ دص  هب  يراک  هسوب  دنک  **** ار شا  هدس  نامساک  یتلوص  اضق 

يرادتقا رهپس  دراد  مان  یکی  **** شنیمک تافص  زک  یتردق  ردق 
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يرادم ملاع  تسباسح  رد  اجک  **** داردن نایاپ  هک  شلاعن  بنج  هب 

يراج تسبآ  وچ  شمکح  فارشا  رب  **** نایوپ تسا  داب  وچ  شتیص  فارطا  رد 

قلخ هب  يا  الا  **** مه ناگدنب  ادخ  زا  درکن  سک  وا  وچ 
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يراگتسر تیآ 

يرابدرب يربک و  یب  یمیلح و  **** تلالج هوکش و  ایربک و  نآ  هب 

يراصح مکحم  تلالج ز  يانب  **** نمیا تسیبارخ  زا  دبا  ات  لزا 

يراوتسا داب  دهع  وت  ياراد  ز  **** ار تتلود  �هیاپ  نوزف  مه  نیزا 

يراهب ربا  تسیراب  ضیف  رد  هک  **** ناخیلع يرایرهش  نشلگ  لگ 

يرایع لماک  دقن  �هکس  یلج  **** یناکم یلاع  جرب  رتخا  لیلج 

يراعش تموکح  شتافص  ینداز  **** نارود ناروعش  بحاص  دنرامش 

يراهن باتفآ  زا  رت  ناوزرف  **** ار وا  يدهع  ون  حبص  رد  تسیریمض 

يراگتساوخ رد  تسا  ماود  دقع  هب  **** دش ناهج  سورع  شیارب  زا  رهپس 

يراوس شربا  لیم  دنک  شعبط  هک  **** هگره هرق  نانع  ردنا  شربا  دنز 

يراقو نودرگ  تسیمذ  یئاجه و  **** ار وا  هک  میوگن  شراقو  زا  نیا  زج 

يراودیما دراد  دبا  ات  وا  هب  **** ملاع هک  شمزع  داب  اقبلا  لیوط 

يراذگ تمعن  رکش  رد  تسا  لال  هک  **** وت �هدنب  مشتحم  ارواد  ناهج 

يرامش ناشورف  تحدم  کلس  زا  هن  **** اروک تسنیا  شدوصقم  مظن  نیزا 

يراسمرش �هجل  رد  وت  لاون  **** ار وا  هطوغ  دص  داد  مه  لابند  ز 

يراوخ نابیرگ  زا  شتزع  رس  **** دیآرب مسرت  هشیپ  عمط  شزاسم 

يراد هک  يزایتما  نیا  داد  ار  وت  **** شنیرفآ رد  هک  ینیرفآ  ناج  هب 

يراع هبتر  ناز  تشاذگن  زین  ار  وت  **** دمحا دناوخ  شدزیاک  ییئیاحطب  هب 

يرایرهش دوخ  رهش  رد  داد  ار  وت  **** ناصاخ لیخ  زا  هک  یئاشگ  ربیخ  هب 

يرآرب رس  �هساک  زا  مزغم  رگ  و  **** نودرگ ار ز  مرس  ینارذگب  رگ  هک 
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يراپس ناج  يزوسلد و  صالخا و  رد  **** توافت یباین  نم  زا  یئوم  رس 

يراز حاحلاب و  درادن  تجاح  هک  **** هباجالا نیقی  بل  رب  تسیئاعد 

يراگن ناوید  �هشیپ  ارم  ات  دوب  **** ینیشن ناوید  �هویش  ار  وت  ات  دوب 

يراب دهش  رد  داب  نم  کلک  ین  **** نانیشن ناوید  ردص  يا  تفاصوا  رد 

يرابنا رگ  يرامیب  مراد ز  ردق  نآ  فعض  نیرد  هرامش 76 : هدیصق 

يرادنپ تسیربق  مهن  یم  ولهپ  هک  یموب  رب  هک  **** يرابنا رگ  يرامیب  مراد ز  ردق  نآ  فعض  نیرد 

دراد یمنرب  مه  لجا  **** مکاخ زا  هک  مناسکی  كاخ  اب  نانچ  يرامیب  ز 
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يراوخ نیزا  هللاذاعم 

يراز نیا  هب  سک  ادابم  دیرگ  یم  راز  ملاح  هب  **** مه نمشد  هک  ناسنا  ناتسود ز  يا  راز  تسیلاح  ارم 

يراکفا لد  ملاع  دص  دوب و  دناوت  یم  لد  کی  هک  **** رواب دشن  ار  ملاع  راکفا  دشن  ات  نم  لد 

يرازیب طخ  دسیون  یم  نم  تبحص  زا  شیع  هک  **** تفلک نیرد  مراد  یتفلا  لد  يرازاب  نانچ 

يرای يراوخ و  مغ  تروص  نت  کی  منیب ز  یمن  **** نارود �هنییآ  رد  هک  نم  لاح  تسیلاح  بجع 

يرادناهج ناش  بحاص  نیا  تسبحاص  نیمادک  **** هدنیاتس بحاص  �هدنب  نم  ما  هدنب  نیمادک 

يراب مرد  زا  ار  وا  تسد  ربا  تسین  يریس  هک  **** لدایرد ناطلس  یلو  ناخدمحم  دهعیلو 

يراج رجح  زا  بآ  دوش  تباث  رجش  زا  ران  دوش  **** دیامرفب رگ  شعبط  هک  یناطلس  مکحلا  عاطم 

يرایشه �هداب  زا  یتسم و  براشم  ردنا  بآ  ز  **** دیآ لعف  هب  دهاوخ  رگ  هک  یئاراد  رمالا  عیدب 

يرابج رهق  فطل و  هب  وا  رهق  فطل و  لثامم  **** يروفغف مزر  مزب و  هب  وا  مزر  مزب و  هباشم 

يراوخ مغ  دیما  ناهج  دراد  ناتسروشک  نآ  هب  **** دح زا  شیب  هک  اداب  وا  ریخست  �هضبق  رد  ناهج 

يرازآ ملاظ  مه  دنک  یم  يزاون  نیکسم  مه  هک  **** نامولظم نانیکسم و  هب  ینازرا  رشح  ات  دوب 

يراکمتس ناراکمتس  رب  نیطالس  زا  تسلدع  هک  **** دناد یمن  اما  وزا  تسا  دایرف  هب  رتسگافج 

يرامعم هناهاش  نیزا  يرومعم  رهد  دبای  وچ  **** ملاظ لد  زج  یئاج  دغج  يارب  دنام  یمن 

يرالاس يرادرس و  سوک  دز  نیمز  رد  شمان  هب  **** نابوکاپ رهد  نوچ  نامسآ  يداش  دمآ ز  صقر  هب 

يراع یگدنز  سابل  زا  رکیپ  هوک  دص  دوش  **** نایرع اغد  رد  وا  رکیپ  كزان  غیت  ددرگ  وچ 

يراورپ واگ  يراکش  ریش  ندرک  نامهم  هب  **** دیآ یم  هک  رورپ  نت  مصخ  وگ  ایب  وا  برح  هب 

يران رصنع  زا  مامت  يو  تاذ  يازجا  تسه  هک  **** ادعا نمرخ  رب  نانع  شتآ  نآ  زا  سب  يروبع 

مزب و هب  **** نادنمورب مادنا  رب  شغیت  بل  سوب  دنک 
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يراک تبرض  نارازه  دص  راک  مزر 

يراتفرگ رد  بکانع  ماد  ار  غرمیس  دشک  **** نت زا  دور  یم  شنوخ  هک  وا  رادوریگ  لحم 

يراسنوگن رد  دوز  نک  هشیر  لخن  وچمه  دراد  هک  **** رس نودرگ  هب  اسیم  وا  مصخ  ياول  وگ  يزور  ود 

يراج نم  قطن  يوگرکش  نابز  رب  هتشگن  **** هوکش زا  یفرح  زگره  هک  نآ  اب  ارورس  نیطالس 

يراد یم  روذعم  مرگ  مراد  یم  ضورعم  یکی  **** شوزج دص  اما ز  نونک  مراد  يا  هنوگ  تیاکش 

يرآ رامش  رد  ار  دوخ  ناکولمم  داش و  ینیشن  **** تلود دنسم  رب  نوچ  هک  نم  مدوب  هدنب  نآ  ار  وت 

يرادرب كاخ  زا  ارم  یماغیپ  لاسرا  زا  هن  **** سک زا  نم  لاح  یسرپن  نم  لاح  هب  يزادرپن 

يراگنا هدرم  یناج  مین  دشاب  هک  نآ  اب  ارم  **** هنایام روجنر  �هدنب  نآ  تسا  هدنز  یئوگن 

يرادنپ داب  ار  نآ  كاخ و  ار  نیا  وت  يردق  یب  ز  **** مریصقت رذع  دهاوخ  هک  مه  يرثن  مظن و  متسرف 

يرابکبس يرامیب  دیاب ز  رتشیب  نیز  رگم  **** نتفگ لد  درد  بات  شیب  نیز  مشتحم  درادن 

يراگنز عاضوا  فلتخم  دهم  هدنبنج  نیرد  **** رتسب زا  نت  نیلاب  زا  رس  وج  تحارتسا  ات  دوب 

يرامیب نیلاب  زا  نمیا  تزارف  رسفا  رس  **** تفلک رتسب  زا  رود  داب  تزورف  رتسب  نت 

ینابر فطل  زا  دنلب  دش  نوچ  برط  داد  هدب  هرامش 77 : هدیصق 

یناخ تیار  تیارب  تلود  �هبطخ  تمان  هب  **** ینابر فطل  زا  دنلب  دش  نوچ  برط  داد  هدب 

یناطلس رتچ  يرورس و  جات  مکح و  نیکم  **** تداد بلط  یب  يرطف  دادعتسا  وچ  شکرب  ملع 

یناشیپ وت  شیپ  نیمز  ربار  ناندرگ  یحارص  **** ون هام  وچ  منیب  یم  هشوگ  ره  زک  شوک  ترشع  هب 

یناتسب داد  یناگدنز  زک  یمرخ  شیع و  هب  **** نادنچ ارس  ناتسب  نیرد  نیشنب  یتلود  خاش  وت 

ینازرا بصنم  لام و  کلم و  مکح و  هاج و  هاپس و  **** تداب يا  هدرک  نازرا  تمیق  تمه  هب  ار  ناسحا  وچ 

زا درک  هبوت  لوا  تدهع  تسد  هب  **** وت اب  افو  نامیپ  تسب  یم  نوچ  کلم  سورع 
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ینامیپ تسس 

ینابناهج سوک  ناهج  تسد  تیمان  مان  هب  **** دزور نآ  زا  تسیاب  یم  وت  لثم  ین  اب  ار  ناهج 

یناث فسوی  تروص  هب  ای  لوا  لقع  تریس  هب  **** تدنیوگ هچ  ناجنس  نخس  یجنگیمن  ناکما  رد  وچ 

ینادزی لظ  رد  يدیشروخ و  وت  هک  تجح  نیا  هب  **** هداتفا دیشروخ  �هیاس  میوگ  هک  دوبن  بجع 

یناریو هب  ور  مد  نامه  ملاع  �هرومعم  دهن  **** دراد ناهج  طبض  زا  تسد  تیار  رامعم  رگا 

یناپوچ رادرس  دنک  يرادرس  کلم  رد  ادگ  **** درادرب زییمت  نایم  زا  تلدع  رایعم  رگ  و 

ینار سرف  ریشمش و  مزر  زور  هک  بناج  ره  هب  **** دنام سرم  رد  گس  نوچ  گرم  دیق  هب  تشیدنادب 

یناسآ هب  دیآ  یم  هتسویپ  نامرحم  تسد  هب  **** وت میظع  قلخ  زک  هصاخ  توفع  تسیجنگ  بجع 

یناد یم  وت  رگید  نآ  زا  میوگ  یم  همش  کی  یلو  **** رتدب نآ  زا  رذع  یهانگ  دب  مراد  هک  نم  زا  ریغ  هب 

یناشفارز رد  تتسد  يزادنارس و  رد  تماسح  **** ار يراکماک  نامسآ  دیشروخ  خیرم و  دوب 

یناطیش ساوسو  کی  هب  دز  مهار  دومرف و  ابا  **** تفطل �هحشر  لوبق  زا  شود  طلغ  ینظ  ارم 

یناحور ضیف  رس  کی  دوب  دهاوخ  هک  متسناد  هچ  **** رگید �هشن  رد  ار  قایرت  نآ  مدرک  روصت 

یناطلس رهق  تفآ  هچ  تفآ  �هلعش  شتآ  هچ  **** مداتفا شتآ  رد  دوخ  تسد  زو  نآ  زا  تسد  مدیشک 

ینادان یلقع و  یب  یئار و  دوخ  فطل ز  هر  **** متسب تهج  یب  دوخ  رب  هک  منامیشپ  منامیشپ 

ینامیشپ درآ  زاب  هک  يراک  دنک  لقاع  ارچ  **** مدرک یم  راک  نیا  یک  دوب  یم  رگا  یلقع  ارم 

ینابحس یناسح و  وت  حدم  يداو  رد  منک  **** ناج زک  ندمآ  زاب  دش  روکذم  نخس  نیا  بیرقت  هب 

یناب ار  کلم  يانب  لماع  ار  لدع  دالب  **** تردق ردق  مزح  زا  تریبدت  اضق  يار  یهز 

ینارون دیشروخ  دوب  وترپ  نیرتمک  ار  اهس  **** دبات نامسآ  رب  يا  هرذ  فطل  دیشروخ  رگا 

ینامز ترهق  �هیاس  دوخ  رگ  و 
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یناشخدب لعل  هیس  گنس  نوچ  رون  یب  دوش  **** دتفا نیمز  رب 

ینامر توقای  رجح  رت  قیقع  ددرگ  فزخ  **** دزادنارب رحب و  رب  سکع  رگ  تتعلط  لیهس 

ینامع �هرطق  ره  یمزلق  نآ  هحشر  ره  دنک  **** وت تسد  ربا  ناتسد  گنت  رب  دوش  نوچ  ناشفارد 

ینابعث وت  حمر  دنک  ادعا  ینوعرف  زا  هچ  **** ترصن يداو  رد  تتیار  دیامن  اضیب  دی 

یناویح حور  يدامج  مسج  رکیپ  رد  دنک  **** نالوج مد  رد  دزیر  كاخ  رب  تشربا  زک  قرع 

یناخرت طخ  دریگ  حاورا  ضباق  زا  مکح  هب  **** وا يارب  تیار  یسک  دهاوخ  رگا  رمع  تارب 

یناف ملاع  ینادواج  ياقب  زا  مد  دنز  **** نارود �هتشر  دبای  لوط  رگ  تتلود  ردق  هب 

یناماد هدرک  ار  نامز  رخآ  تتلود  لیذ  هک  **** هتوک اقب  تخر  دوش  یتیگ  دق  رب  رگ  بجع 

یناسنا مه  مهس و  وت  كاردا  كرد  ردق  هب  **** دیآ ناشن  رد  یک  نامک  رب  دیا  لاس  دص  رگا 

ینادنخس زا  جرد  لزغ  کی  رد  منک  شحیشوت  هب  **** دجنگ یمن  نوچ  ترابع  رد  یگرزب  زا  مان  ار  وت 

یناهرب هرابکی  متملظ  زو  يوش  مناهرب  هک  **** ینارون حبص  يا  ایب  یئآ  یم  هدرک  یحوبص 

یناشفا نم  رب  نماد  زان  زا  هوکش  نیا  اب  رگا  **** نم دوج  درگ و  اجنادب  دنام  نوچ  هک  مرکف  نیرد 

یناج ار  نسح  ناهج  یهاش  ار  قلخ  ریرس  **** يردب ار  ردق  رهپس  يورس  ار  فطل  ضایر 

ینادرگب رس  درگ  هب  مرابکی  هناورپ  نوچ  هک  **** سبریا تید  يزادنارس  معمش  نوچ  راب  دص  رگا 

ینامیلس ینامیلس  رهم  نآ  هب  تباث  ار  وت  **** نابوخ رب  تسنسح و  متاخ  نیگن  تلعل  بل 

یناتسرکش ردناک  وت  زا  خلت  دوب  یماک  ارچ  **** وگ دوخ  رکشین  دق  نیرکش  بل  رکش و  تناهد 

ینابنجن وربا  �هشوگ  ینیب  هدجس  دص  رگا  **** نم زا  لاله  دننام  هک  تزان  زا  هم  يا  تسا  نیقی 

یناوخ مدوخ  يوک  گس  رگ  لماک  ناسنا  موش  **** هب یلامک  لد  لوبق  زا  ار  یمدآ  دشانب 

نآ تسبارخ 

یناشاک مشتحم  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 824زکرم  هحفص 683 

http://www.ghaemiyeh.com


ینادرگا ملاح  تروص  نم  زا  خر  ینادرگن  **** ملاع زا  منادرگ  ور  هک  ملاح  نانچ 

ینام نارماک  تلود  تخت  رب  اول  رتچ و  اب  وت  **** دنام کلف  شود  رب  رهم  ياول  ات  یهلا 

یناحبس لظ  دلخماس  دقرف  قرف  رب  دوب  **** ترشح ات  هک  هب  نیز  مشتحم  یئاعد  دناد  یمن 

ینابناهج ینازرا  دشاب  ات  ناشن  هش  هاش  هب  هرامش 78 : هدیصق 

ینازرا داب  ترازو  ناشیلاع  روتسد  نآ  هب  **** ینابناهج ینازرا  دشاب  ات  ناشن  هش  هاش  هب 

ینامیلس زا  دنارذگب  ار  یفصآ  مهم  **** نارود رد  هک  یلابقا  هناهاش  اب  هچ  اب  ترازو 

ینابرد هکلب  ار  وا  درک  یم  یفصآ  نامیلس  **** مه ارایخ  رب  نیا  دوب  یم  یفصآ  نیا  رگا 

ینابر فاطلا  �هخسن  شنیرفآ  زارط  **** وترپ يدمرس  باتفآ  شنیب  مشچ  غارچ 

یناحبس صاخ  يارس  تولخ  مرحم  دمحم  **** تمحر تیآ  تلاسر  ناویا  هاش  یمس 

یناث لوا و  بصانم  رد  رگ  يدب  ناشردق  هب  **** يو زا  دعب  رود  ار  ایخرب  نب  فصآ  یتشون 

ینابنج هماخ  کی  نادم  مک  ینارریشمش  دص  ز  **** شحتفلا ضیاف  نانب  رد  ملاع  ریخست  هگ 

یناشیرپ نوریب  درب  مه  نایومگشم  فلز  ز  **** مسرت یم  هک  تیعمج  حرط  شدهع  دنکفا  نانچ 

ینادزی عنص  وا  تقلخ  فرص  هتشگ  رثکا  هک  **** دیوگ یم  هاگآ و  مه  تسین و  شتاذ  هنک  زا  زونه 

یناراب ربا  رد  دوب  ناراب  ندیراب  زا  هک  **** اهتمالع نوچ  ادیپ  تسیرابرز  ضیف  شتسد  ز 

یناف ملاع  دنامب  یقاب  ادخ  تاذ  نوچ  هک  **** شنارود دنویپ  دبا  رود  دنک  یم  اضاقت 

ینازرا تشاد  قح  شتلودلادامتعا  باقلا  ز  **** تبسن نیا  هب  لک  دامتعا  دوب  وا  رب  ار  تلود  وچ 

یناسنا مهف  يو  تیناسنا  مهف  يارب  **** ترکف نوبز  تسلایخ و  هتوک  صقان و  ریصق و 

یناماد نهپ  نیا  اب  تسین  نیدنچ  فرظ  ار  کلف  **** لد می  نآ  دزیر  یم  نیتسآ  يانگنت  زا  رز  وچ 

یناریح دنرآ  لعف  هب  کی  کی  شا  هراظن  رد  هک  **** مجنا قلاخ  ور  نآ  زا  مشچ  نیدنچ  هداد  نودرگ  هب 

شوپ توسک  رون  زا  حبص  وچ  **** شیار بکوک  دبات  رهم  بورغ  تقو  رگا 
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یناملظ ماش  ددرگ 

یناتسمز ياهرطم  دنایورب  شتآ  كاخ  ز  **** شزیمآ دبای  رگ  اوه  اب  یمرگ  تقو  شباتع 

ینامیپ تسس  نیتسآ  شتسد  درگ  ددرگ  هک  **** تعیب رد  تستسد  يوق  تلود  رتشیپ  ناز  يوب 

ینادیم درف  راوس  تیعمج  هب  ار  تلود  هک  **** اتمه یب  روتسد  ای  اتکی و  هد  نامرف  ایا 

یناخ یناطلس و  رس  جات  دنک  ار  ترازو  **** دوخ تاذ  يالیتسا  زک  دیاب  یم  وت  نوچ  يریزو 

یناروت یناریا و  دنیآ  نورب  یناریو  ز  **** ملاع �هناریو  يرامعم  لیام  رگ  يوش 

یناتحت كالفا  دنوش  یناقوف  هلمج  اه  نیمز  **** لد رد  درذگب  ملاع  قوف  تحت و  لیدبت  رگا 

یناطلس زورون  نوچ  زاتمم  رگد  مایا  ز  **** دمآ طاسبنا  زک  ناهج  دزان  تتلود  زور  هب 

یناریم رثن  رد  ار  کلک  تیمک  نوچ  رورس  وت  **** دزات یم  مظن  كولم  رب  طلست  شخر  دسح 

یناوتن رشح  ات  دوخ  وت  نآ  رصح  هک  نادنچ  رهوگ  **** دزیر یم  هماخ  رب  نانب  زا  نانب و  رب  تعبط  ز 

یناک رهوگ  یندعم و  میس  يرحب و  رد  **** ددرگ یم  وت  کلک  هحشر  ياه  هطقن  يادف 

ینابرق واگ  نمشد  تسا و  دیع  تتلود  زور  هک  **** نمشد مک  تاجاح  �هبعک  يا  ار  وت  مهاوخ  یمن 

ینامهم هدرک  تنانمشد  نوخ  هب  ار  تناگس  **** وت نابزیم  ددرگ  هک  ارای  نوچ  تسین  ار  کلف 

ینافوط يایرد  يراک  یلیس  شیاه  مطالت  **** هدرک بضغ  رد  اما  هدیمارآ  تسیرحب  تلد 

یناسین ربا  دراد  هک  يزیب  رطم  لیبرغ  هب  **** دزیب یم  كاخ  رس  رب  وت  زیر  رز  تسد  گشر  ز 

یناجنگ رطس  کی  رد  لصف  دص  ینعم  دوخ  نامه  **** اشنا زجعم  زک  يا  هدیجنگ  نانچ  ملاع  رد  وت 

یناشوپ رثن  سابل  ینعم  دهاش  رب  نوچ  وت  **** نهاریپ مظن  نادهاش  نت  رب  گشر  زا  دنرد 

ینادرگ بالود  نیزا  تسد  درادن  نارود  رگا  **** دنادرگ راود  ار  خرچ  تنان  هب  تاراشا 

یناتسب وت  رگ  تدنهد  یم  تبغر  هب  ینابناهج  **** الاب ملاع  ناهد  بصنم  ناهج  طبض  یپ 

یفصآ رهاظ  هب  **** دسرپ یصبنم  تناش  هب  قیال  نامسآ  رگ ز  نیمز 
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یناملیس بل  ریز  هب  دیرگ 

یناجنرن يروم  رطاخ  تسایس  تقو  رد  هک  **** دیآ یم  وت  زک  سب  نیمه  زجعمار  تینامیلس 

ینازوسب رگ  ار  دوخ  يادعا  ریرهمز  دربب  **** تریبدت رازاب  یمرگ  زا  بجع  مناد  یمن 

ینابایب راخ  اه  هتوب  زا  رهش  هب  لگ  دتسرف  **** ناتسراخ فرط  رب  يرذگب  را  دارم  داب  يا  وت 

یناکیپ ياهتایه  كون  دنالخ  شمشچ  رد  هک  **** هچنغ دوش  لگ  دیآرد  يرازلگ  هب  تمصخ  رگ  و 

یناتسلگ ورس  حزق  سوق و  تایه  رهب  دمخ  **** وت دوجس  زک  رذگب  غاب  رب  اوه  شوخ  ربا  وچ 

ینامرف رید  دبای  وت  زا  تمصخ  لتق  رد  رگا  **** درک دهاوخ  هنابات  یب  راک  کی  تتصخر  یب  کلف 

ینابیرگ ار  نآ  دنک  ناطیش  تنعل  قوط  هک  **** دزود یم  بیج  یب  اضق  تنیب  دوخ  مصخ  سابل 

یناسح سح  زا  دایز  ینابحس  كرد  زا  نوزف  **** مراد وزرآ  یسح  یک و  رد  تتحدم  يارب 

ینامر توقای  لد  زا  لد  رد  نوخ  ار  خرس  جاجز  **** تریغ دنک  یم  اما  تسین  نم  زج  حادم  ار  وت 

یناوخانث سوک  ندز  نودرگ  رب  تسین  رسیم  **** هیامورف نومضم  تسس و  مظن  تسپ و  عبط  هب 

یناشاک ریگ  ملاع  روهشم  مجعلا  نابحس  هب  **** دش هگ  نآ  مهرب  تیانث  رد  دز  مجع  ات  برع 

ینادنخس کلم  ورسخ  يا  اه  حدم  رگید  ز  **** مه تحدم  تسا  زاتمم  يزاتمم و  قافآ  رد  وت 

یناشفارز دنیب  یم  حودمم  لذا  هب  تسد  ز  **** همان رب  هماخ  زا  هتشذگن و  نابز  رب  لد  زا  هک 

یناسآ نیع  رد  مه  دوب  شذخا  دوب و  ررقم  **** یموسرم وت  دزن  زا  هلاس  ره  ارم  اراد  ناهج 

یناث هعفد  رد  تتلود  نوچ  دوش  مه  فعاضم  **** غلبم ناک  دیما  دوب  تشگ و  لصاو  هعفد  کی  نم  هب 

یناشیپ دروخ  اپ  شزغل  زا  تسخن  شراوید  هب  **** هر زا  داهن  نوریب  اپ  داتفا  باتش  رد  نوچ  عمط 

ینامیشپ زا  هاگنآ  سای  تسد  تشپ  ندیزگ  **** ندروخ اپ  تشپ  نارود  سب ز  عماط  درم  يازس 

اهنآ مشتحم  هاشداپ  يا  الا 
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یناهنپ نیک  زا  درک  هشیپ  تموصخ  خرچ  نم  هب  **** دش عقاو  هک 

یناد یم  هک  یناونع  هب  ینیب  یم  هک  ینیئآ  هب  **** نوگانوگ دنچ  یعارتخا  درک  ناهج  عضو  رد  هک 

یناصقن مایا  تفآ  دئاوف ز  رثکا  دندش  **** اهتیافک لصا  يا  شحاف  ياه  نبغ  زک  ضرغ 

یناحور ياه  تبحص  هب  لصاو  دشن  تلصو  زا  هک  **** ار یعاد  دوب  نیا  اه  نبغ  نیرت  شحاف  یلو 

یناشفا نماد  مارخ و  نسح  هر  ردنا  مشچ  ود  **** رپ تدایع  تاراشا  زا  یشوگ  قوذ  زا  یلو 

یناحلا شوخ  نآ  دوجواب  هتفر  راک  زا  یلو  **** اهیناوخ حدم  انث و  ضرع  �هدامآ  نابز 

یناهافص لحک  یشوغآ  مهب  دش  ناشاک  ز  **** اهبکوم درگ  طاسب و  نآ  مه  رب  دروخ  هگان  هک 

یناب دوش  ون  زا  ارم  شیع  �هناخ  يانب  **** وت نامز  ردناک  نونک  امرف  اضق  رامعم  هب 

ینالوط تستاجاح  ضرع  زک  انث  نیا  اصوصخ  **** رتهب نآ  رب  مه  شمتخ  تسیلوا  اعد  اب  نوچ  انث 

یناش عفترم  نامسآ  باتفآ  يا  الا  **** ار بصانم  ناش  ردق  هب  مه  اب  دوب  ات  توافت 

یناقاخ لب ز  نوزفا  داب  یناخ  یناطلس و  ز  **** وت لاقتنا  یب  قنور  رپ  بصنم  نویامه 

یناشیرپ مایا  لوط  زا  تسا  هوکش  منآ  زا  هرامش 79 : هدیصق 

یناطلس باون  هگرد  زا  تسا  هتوک  میاپ  هک  **** یناشیرپ مایا  لوط  زا  تسا  هوکش  منآ  زا 

ینالوط ياه  تیاکح  ضرع  زا  هناوید  نم  **** ار یلعم  ناوید  ناصاخ  ما  هدروآ  گنت  هب 

یناحلا شوخ  زا  مزازتها  رد  يزاس  هراچ  زا  دنک  **** ناطلس دونشب  نوچ  اه  هناسفا  ناک  دیما  نیا  هب 

ینادرگ زاتمم  نیزا  شیب  یمالغ  ناونع  هب  **** مقلخ زا  مهاوخ  یم  یلو  مزاتمم  هچرا  قافآ  رد 

یناد یم  هک  ناس  ناز  فلس  جهنرب  دنناد  یمن  **** تهاگرد ناصاخ  زا  سانلا  ماوع  الاح  ارم 

ینادان بحاص ز  یب  دنناد و  یم  ردق  مک  ارم  **** مرود تهگرد  زک  نیا  هب  اما  ماوت  يوک  گس 

یناوید قالطا  دنک  یم  شمان  شیوخ و  يارب  **** لماع دنک  یم  نم  رب  تاجارخا  قالطا  یهگ 

یناشفارز زا  دراد  راع  تناشفرد  تسد  هک  **** لدایرد وت  رهب  شکشیپ  نم  زا  دهاوخ  یم  یهگ 
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ینیمز بآ و  ارم 
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یناسنا مهف  سایق و  زا  تسنورب  يرایسب  ز  **** نآ لام  هک  ناشاک  رد  تسه 

ینامر گشا  زا  نیمز  نآ  رایبآ  ممشچ  ود  **** تسرود ترد  كاخ  زک  دولآدرگ  يور  منیمز 

یناطلس ماعنا  ششخب و  ینعی  سکعرب  یلو  **** دشاب یم  لام  ار  نینچ  نیا  نیمز  بآ و  یلب 

یناوخ لزغ  رد  ملکت  نیریش  لبلب  نارازه  **** وت يانث  حدمر و  یناد و د  نابز  ناطلس  وت 

یناتسهد ناغالک  اب  ناسکی  لاوحا  دوب  **** تناتسلگ رد  ار  اه  هجهل  شوخ  نآ  لیخرس  ارچ 

ینار برط  ینارماک و  طاشن و  رد  یشاب  وت  **** تیعمج مزب  طاسب  دشاب  ات  زیگنا  طاشن 

ینازرا یناطلس  یلو  فطل  ادخ  دراد  وا  هب  **** دزاس نارگ  رهوگ  مشتحم  ات  نخس  رازاب  هب 

ینابرهم رد  زا  لوسر  يا  ایب  هرامش 80 : هدیصق 

یناج نارای  نوچ  نک  يرای  نم  هب  **** ینابرهم رد  زا  لوسر  يا  ایب 

ینانعمه دنک  رصرص  داب  اب  هک  **** تمیزع شخر  یعس  زا  نک  نیز  نانچ 

ینارگ دزیرگ  رت  کبس  رصرص  ز  **** وت زا  هک  تعرس  هب  نک  رس  هر  نانچ 

ینار بالیس  زومآ  نم  مشچ  ز  **** نیز یهن  تعرس  بالیس  کنخ  رب  وچ 

یناور زا  مزع  شخب  ناور  ددرگ  هک  **** ار تا  هراب  نانچنآ  رآ  رد  شبنج  هب 

یناسر تعیدو  يراپس  تناما  **** ناهانپ تکوش  هب  لکشم  تسین  ترگ 

ینارگ تمیق  نزو و  رد  دنراد  هک  **** تغالب رحب  ياهرهوگ  نیاک  ضرغ 

یناخ باون  هب  یناغمرا  ربب  **** تعاضب مک  �هدنب  نیرتمک  نیزا 

ینامسآ یلیزنت  باقلا  رد  **** شمسا تساتکی  هک  دمحم  یمس 

ینامداش دص  هب  نک  لد  هبار  یمغ  **** مزال تسیراک  هک  يزاسراک  کی  هب 

ینارقبحاص باون  هب  بحاصم  **** بحاص دنوادخ و  ار  نارواد  ناهج 

یناتسروشک يریگ و  میلقا  رد  **** اتکی تسادرف و  هک  یهاپس  ردنکس 
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یناشن يرسک  هب  ینیشن  یسرک  ز  **** هدناسر شتخب  هک  یهانپ  تلایا 

ینالسرا لزق  هوکشاب  ردق  **** شهوکش ردناک  شابلزق  هانپ 

یناتسآ دنلب  زا  شیوخ  هاگرد  هب  **** دوخ رسفا  اب  هدید  ار  خرچ  رس 

یناوریشون لدع  وا  مایا  رد  **** توافت سب  زا  تسا  ملظ  هب  بقلم 

هلگ دنک  **** شماقتنا دیدش  لدع  دیدهت  ز 
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ینابش قراس  گرگ  ار 

ینامکرت تکوش  وزا  تشپ  يوق  **** تلوص يورین  يور  زا  تلود  نیرد 

ینارماک ملاع  رد  زور  بش و  **** دراد هرهب  ناهج  زا  رمع  ود  ردق  هب 

ینابساپ ناهج  يارب  زا  مارح  **** هتشگ باوخ  شتلود  �هدید  رب  هک 

یناهج نآ  یئاراد  گنهآ  دش  **** ار نارورس  زا  یضعب  هپس  رد  رگا 

ینایک جات  رف  يراوازس  **** تعفر دراد ز  هک  تمالس  وا  رس 

یناب تسار  ناهج  حالص  يانب  **** تیعس رامعم  هک  یئار  کین  یهز 

ینامسآ تفآ  دوش ز  رپ  نیمز  **** ددرگن لیاح  وت  ظفح  دس  رگا 

ینارماک زا  لد  اناد  وت  نکیلو  **** مدرم دنزورف  شتآ  میاد  مد  هب 

یناشن شتآ  يدرک  یمد  يدیمد  **** اجره هنتف  �هلعش  یتسپ  یپ 

یناشن رب  دسر  یم  اضق  ریت  وچ  **** تراشا مکح  هب  تداهج  مهس  وچ 

ینامک نیروز  یئامزآ و  تسشب  **** تجاح هچ  اجیه  زور  ار  وت  هاپس 

ینانس نت  رب  باجنس  يوم  دنک  **** ار نانمشد  تیمصخ  تیصاخ  ز 

یناب هدید  ار  رهد  دنک  وس  نآ  زا  **** تسنورب نادیم  گنت  نیزک  تلالج 

یناوریا رز  نوچ  ناوران  همه  **** رگید نیطالس  مکح  وت  دهع  هب 

ینامز رخآ  تافآ  حالصا  رد  **** عطاق ریشمش  وت  حالص  نابز 

ینامرهق دسر  یم  تلگ  بآ و  رب  **** رصنع راچ  تنیز  يا  تنیط  نیا  هب 

ینابرهمان داد  متس  زا  داد  هک  **** نارود تسد  زا  داد  ارورس  ارس 

یناخد خرچ  هب  هدیسر  شدود  هک  **** مباذع رد  یشتآ  هتخورفا  رب 

ینارفعز تیثیح  هب  ار  مخر  **** دراد شیزوس  گنر  کی  یگنرود و 
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یناوغرا یکالوک  گشا  نیا  هب  **** ددرگن نوگرگد  مراک  گنر  نوچ  هک 

ینافرصم نیا  تسا  هنتف  قرغ  نآ  زک  **** دبعشم نآ  ینادرگ  بالود  ز 

یناث بوقعی  هدرک  ارم  شرجه  هک  **** بیاغ لاسما  هتشگ  یفسوی  نم  ز 

یناعم نایئادوس  رازاب  هب  **** نازرا جنگ  دص  هب  يزیزع  فسوی  هچ 

ینایشآ دنلب  زا  انشآ  خرچ  هب  **** يزابهاش تفرعم  رپ  لاب و  هب 

یناک ياهرد  گشر  يرد  نایامن  **** نودرگ مارجا  هبش  يرتخا  یلج 

یناج دنبلد  دنزرف و  دهعیلو و  **** ردارب زا  راگدای  ثراو و  ارم 

وچ **** الاح هداتفا  بارعا  لاگنچ  هب 
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ینازخ داب  تسد  رد  گربلگ 

یناسل باجع  زا  ناس  لوغ  همه  **** ناسنا مسق  زا  هن  یموق  بارعا  هچ 

یناوع زا  ناگس  يوخ  دنراد  هک  **** نازیرگ نازا  رگ  ناز  یمدآ  دیص  وچ 

ینادواج ندنک  ناج  هب  لباقم  **** نامیئل نآ  �هزور  کی  تاقالم 

ینارچ رتشا  يدرون و  ارحص  هب  **** بذعم ار  دوخ  ناریسا  دنراد  هک 

یناوراک دش  دمآ  دیما  هب  **** هر رس  رب  ناشهاگنآ  یلاس  زا  سپ 

یناغمرا کی  هب  کی  زا  دنناتس  **** تظلغ فنع و  زک  دنرآ  تین  نیا  هب 

ینابز وداج  یناوخ و  هناسفا  هب  **** فسوی وچمه  نآ  زا  دعب  ناشدنشورف 

یناوتان نیا  هب  یئاونیب  نیرد  **** مزاس هچ  نونکا  نم  ازاسراک  ناهج 

یناوت رگید  ناونع  هب  رورس  وت  **** هدقع تخس  لگشم  نیا  لح  رگم 

یناود دصاق  یسیون و  تجح  هب  **** وا ندروآ  تسا  لاحم  هنرگو 

یناوخ هصق  نیزا  ترفن  زین  ار  وت  **** هصق تسا  لیوط  تقو و  تسا  ریصق 

یناهن ياهزار  زا  هدرپ  مشک  **** هتفر هتفر  نم  هکناز  رت  گنت  لحم 

یناد وت  رگید  هدنام  ورگ  رد  رزب  **** اجنآ رهوگ  نآ  هتوک  منک  یم  نخس 

یناما ناماوت  يا  سلفم  نم  **** مرادن عقوت  نیا  نخس  نیز  یلو 

یناشفرز نم  مظن  نم و  رب  دنک  **** هدناشفان رفس  درگ  وت  تسد  هک 

ینابز نم  زا  هدنراد  تسدینش  **** کی کی  لیصفت  هک  يوعد  ود  نآ  یلب 

یناسر یئاج  هب  رگ  شهد  نامرف  وت  **** دناسر یلعم  عمس  هب  شقطن  وچ 

ینارماک لوا  رمع  ماجنارس  **** ار مشتحم  دوش  یبایماک  نیزا 

یناگدنز هد  توارط  یناوج  **** لوطم رمع  زاغآ  رد  ات  دوب 
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یناوج یعیبط  رمع  ماجنا  رد  **** اداب لابقا  زا  تخبناوج  يا  ار  وت 

یناحبس تبهوم  زا  هک  هدژم  ناتسود  هرامش 81 : هدیصق 

یناخ دمحم  روصنم  تیار  دسر  یم  **** یناحبس تبهوم  زا  هک  هدژم  ناتسود 

ینارون هم  زابناج  �هناورپ  وچمه  **** هدیدرگ شملع  رس  درک  یتیار 

یناماد شدنک  یم  کلف  نابیرگ  زک  **** ربرد یسابل  هدنکفا  شتعفر  تیار 

یناملظ بش  گنر  ناهج  يور  زا  هدرب  **** وا ینارون  هجهم  یلقیص  یتیار 

یناوخ رصن  تیآ  کلم  فانصا  راک  **** رفظ حتف و  �هطساو  زا  يو  درگ  یتیار 

درگ هگ  شلالج  لیذ  یتیار 
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یناشفارون �هعشعش  یلج  رهم  رب  هدرک  **** ندناشفا

یناث درادن  شیناث  هک  دیشروخ  دز و  **** نامگ هب  ار  کلف  هدنکفا  شتیؤر  یتیار 

ینارمع یلع  غیت  هتخارفا  وچمه  **** رس ات  اپ  زا  هدمآ  حتف  تیآ  یتیار 

یناش بحاص  تیاغ  زا  بقل  بحاصم  دش  **** هاش یهارمه  هب  هک  تیار  بحاص  اذبح 

یناشیپ کلف  شوپ  لزق  كرت  دهن  یم  **** شرد كاخ  رب  هک  شابلزق  لیخ  رس  ورس 

ینامرفان �هرهز  شیهدنامرف  شیپ  **** تسین ار  مظعم  نیقاوخ  هک  مظعا  ناخ 

ینابرد یبجاح و  یهشداپ  زا  یمسق  **** تسوت هگرد  رب  هک  گنروا  کلف  ریما  يا 

یناقوف �هرظنم  نیا  رگنک  رب  هنعط  **** دراد ترصق  یناتحت  �هفرغ  هفرش 

ینایاپ یب  تسا ز  تاهج  يوس  نآ  هب  اپ  **** ار شنایاپ  هک  تسا  یطیحم  وت  يایربک 

یناب ار  انف  راد  نیا  دش  هک  یلاوز  یب  **** دوشن یلاخ  هک  تخاس  نانچ  وت  هاج  رصق 

ینابعث دنک  هرهب  تتیبرت  زا  دبای  **** لیلذ روم  رگا  هک  یلیلج  نامیلس  نوچ 

ینامع دنک  هرطق  دوش  دیشروخ  هرذ  **** نت رد  ناج  تتیوقت  دنک  وچ  ار  افعض 

یناتفخ شدسج  رب  دنک  هدوسرف  دلج  **** نایرع دیآ  هگ  برح  رد  وت  ظفح  اب  هک  نآ 

یناکیپ دنک  راخ  یب  �هچنغ  شنت  رب  **** سابل ساملا  دوب  رگ  ینکن  شظفح  هکناو 

ینافوط دوشن  رخآ  هک  تسین  یتشک  **** مصخ رگنل  يرکیپ  تبضغ  طیحم  رد 

ینامهم ار  وت  راوخ  نوخ  رجنخ  دنک  هک  **** تساج هب  فاص و  نت  �هشیش  رد  هدش  نمشد  نوخ 

ینابرق رتش  ندرگ  هتخارفا  مصخ  **** وت تلود  هگ  دیع  رد  وت و  یقلخ  دیع 

یناهنپ دنک  میب  زا  دنک  رو  دنکن  **** دشاب يراک  مزاع  رگ  وت  رما  یب  عمج 

یناتسکرت ورسخ  زا  تیدنه  �هدنب  **** جاب دریگ  لثم  هب  رگ  دنک  رخف  هد  جاب 

یناشاک دنک  مان  فرش  رهب  ار  شیوخ  **** دشاب يرصم  فسوی  رگا  وت  نامز  رد 
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یناریو زج  هب  بایان  وت  کلم  رد  تسین  **** چیه هک  هصغ  نیا  زا  لد  ناریو  هتفای  وج  بیع 

هک يدغج  تسه  **** دراد تیاکش  وت  کلم  هک ز  یلاگس  دب 
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ینادابآ زا  تسا  گنت  هب 

یناپوچ شدنک  یسوم  هک  هلگ  نآ  شوخ  يا  **** دیوگ یم  کلف  یسیع ز  وت  يایاعر  اب 

ینادرگ یم  هریاد  نیرد  راگرپ  وت  هک  **** اج هب  هدنام  نآ  زا  ملاع  �هریاد  زکرم 

ینابنج یم  هلسلس  نیا  درخ  بحاص  وت  هک  **** دنلب تسا  نآ  زا  تروص  رب  تلود  نیا  تیص 

یناریم نابز  غیت  ناهج  حالصا  رد  وت  **** نامز مغر  رب  هک  عونمم  هدش  ینار  غیت 

یناخرت نسح  هب  ردارب  مان  دونشن  **** ار وت  هداتفا  نسح  نانخس  رگ  یلعوب 

یناطیش �هسوسو  دنزن  نادرم  هار  **** دنوشن شوخ  دعب و  دمآ  شوخ  تناع ز  هب  ات 

یناریح زا  دبا  ات  دنزن  مه  رب  مشچ  **** نآ یئاشامت  هک  یلامج  تسار  تتلود 

ینام درآ  ملق  ردنا  شیناث  رگم  هک  **** ریوصتلا عیدب  تسیشقن  وت  ریبدت  نسح 

یناویا دنلب  ناویک ز  رظنم  رب  هیاس  **** دزادنا یم  هک  تسیقاور  وت  ردق  رصق 

یناسین رطم  یئاتش  ناراب  دعب  **** تسیچ یناد  یط  متاح  زا  سپ  وت  تسد  ضیف 

یناقاخ اب  وت  یناخ  وچ  دندرک  نزو  **** سایق نازیم  دیبرچن ز  هفک  رب  هفک 

ینامیپ يوق  نید ز  دسج  ردنا  توق  **** تفای هللا  یلو  دمحم ز  هک  یقیرط  هب 

یناطلس یلو  طوسبم  يدهعیلو  هب  **** لاوز تسرود  وت  کلم  زا  یبن  یمس  يا 

یناگوچ کلف  دزاس  وت  نادیم  يوگ  **** رهد �هچیزاب  هک ز  مهاوخ  وت  هاوخدب  رس 

یناریا مشتحم  لد  یناریو  حرش  **** ناروت كولم  هب  دسیون  دنچ  ارواد 

یناصقن کلف  ياهیددم  دب  زا  ددرگ  **** نآ زا  لصاح  يا  هدیاف  دوش  هک  مه  نامز  ناو 

یناوخ حیادم  فاصنا  زا  نم  رب  دنک  یم  **** خرچ هک  رهد  سفق  ردنا  ملبلب  یکی  نم 

یناخ دمحم  حدم  همدمد  رپ  غاب  **** دنام یلاخ  عیاض و  موش  هک  دشاب  فیح 

ینار قیاقد  میلقا  ورسخ  یئوت  هک  **** زاون كولمم  کلام  ناهج  دنوادخ  يا 
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یناشکب مدوخ  نانیشن  كاخ  فص  رد  **** رگد راب  کی  هک  دیما  متشاد  اهرمع 

نم مغ  زا  نم  مغ  داد  هاگ  **** ینک شوگ  نم  لد  زا  نم  لد  درد  هاگ 
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یناتسب

یناسآ مدق  رب  مدق  دوب  یلکشم  **** ناور ياپ  ار  هدوب  ناور  هچرگ  نیزا  شیپ 

یناکما ناکم  لقن  ارم  تسین  ناکم  نیز  **** زورما فعض  زا  هک  تسنیا  رتب  ناز  یلکشم 

ینادنز سفق  گنت  نم  یناتسوب و  **** ناخ تبحص  رد  هحنجا  یلدا  ناغرم  �همه 

یناحور شدرخ  دناوخ  هک  تسه  یتبحص  **** ارم وت  لایخ  هب  يرود  همه  نیا  اب  کیل 

ینار تمیزع  شخر  نوچ  وت  هک  مدرک  طرش  **** اجک هک  رطاخ  هب  چیه  تدسر  یم  ارورس 

یناتفرس هطرو  نیرد  تشاد  کلف  هک  **** ماجنا تموصخ  زاغآ  لدج  قاسی  هب 

ینادرگ ناور  هداد  الب  تشد  نآ  هب  رس  **** ار تراثآ  رفظ  هاپس  وت  تلود  هب  نوچ 

یناد دوخ  هپس  يالب  دس  ناشوت  هک  **** یهپس متسرفب  یپ  رد  هیعدا  زا  مه  نم 

ینازرا رفظ  حتف و  ینغ  حاتف  وت  هب  **** تشاد دمآ و  اجب  طرش  نآ  هک  دمحلا  هللا 

یناماس یب  يرامیب و  مغ  زا  روضح  یب  **** نم رواد و  ناهج  وت  يروضح  تخت  رب  لاح 

ینالوط ارم  درد  نینچ  راذگن  کیل  **** تساپ هب  وت  دوجو  هب  ملاع  هک  شاب  نانچ  وت 

ینامرد یب  تیاغ  زا  منکرب  ناج  لد ز  **** لجا مخز  زا  هک  شیپ  نآ  زا  شخب  یمهرم 

یناقاخ يرونا و  نطو  تنج  حور  **** دنرب گشر  نآ  رب  هک  یقیرط  هب  مزاونب 

ینابر تبهوم  زا  هک  دیما  مراد  **** اما مرادن  راتفگ  توق  نیزا  شیب 

ینام ملاس  نمیا و  کلف  تافآ  وت ز  **** دمدب تمایق  تروص  کلم  هک  ینامز  ات 

یناف یقاب  یقاب و  دوب  وت  يادخ  هک  **** هرهب یب  اقب  يدرگن ز  زین  نامز  نآو 

تایونثم

�هرامش 1

یهام هب  ات  هام  وت  لظ  رد  **** یهاشداپ رهپس  رهم  يا 
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فاق ات  فاق  ناهج ز  وت  کلم  **** فاصنا لدع و  ریرس  هاش  يا 

تراعش ایقتا  يراوخ  مغ  **** تراوخ هفیظو  عرو  لها  يا 

نایاپ هن  دح  هن  ار  وت  ناسحا  **** نایارس تبقنم  قح  رد  يا 

یمیحر لد  زاون و  مولظم  **** یمیرک دوخ  دج  وچ  هک  سب  زا 

هک ز سکره 
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تفگ يا  هداس  مظن  هک  هچره  وگ  **** تفس يرهوگ  حدم 

ماع يا  هدرک  هک  يا  هلص  رهب  **** مان يا  هدیصق  عمط  شدرک ز 

شوکاطع لذ  اب  لد  ردیح  **** شوپاطخ رتاس  ورسخ  وت 

يدرکن هر  هب  شا  هزیاج  یب  **** يدرکن هگن  شدب  کین و  رب 

یلوا دشاب  لوبق  دور  یب  **** یلوم حدم  راثن  هک  یتفگ 

يداد تساوخ  هچ  نآ  مک  شیب و  زو  **** يداشگ هرب  اطع  باوبا 

تعلخ بسا  میس و  رز و  داد  **** تلود دوب  قیفر  هک  ار  نآ 

دوصقم هب  شیدناسر  دوج  زا  **** دوعسم تخب  تشادن  هک  مه  ناو 

دنتفس عون  رازه  هب  رد  ناو  **** دنتفگ دنب  تفه  �هفیاط  دص 

تفس رت  فیطل  يرد  هلمج  زو  **** تفگ رت  بوخ  هک  نآ  هک  سوسفا 

تحاصف رد  تفات  همه  تسد  **** تغالب يوزاب  توق  زا 

رادناهج هش  مرک  يور  زک  **** راکددم ردق  نآ  دشن  شتخب 

شومارف دنک  نارگد  زا  ات  **** شوگ دنک  وا  مظن  تیب ز  کی 

وا رد  گس  هک  هن  رکاچ  **** وا رکاچ  �هنیمک  هک  دناد 

دشاب هدید  هاش  فطل ز  کی  **** دشاب هدیمرآ  شرطاخ  رگ 

نونکم رد  رازه  هظحل  ره  **** نوریب رکف  طیحم  درآ ز 

راهظا ندومن  هش  هب  تسا  ضرف  **** راچان هک  رگد  ینخس  مراد 

یئاتس دوخ  تسا  دب  دنچره  **** یئار کین  جوا  رین  يا 

مراذگ وا  یعس  هب  راک  نیاک  **** مرادن رگد  یسک  وچ  اما 

شیر لد  نآ  هب  مزاس  یم  شوخ  **** شیپ مشک  یم  شیوخ  �هصق  دوخ 
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تسیئادخ تیاده  فیرعت  **** تسیئاتس دوخ  عرو ز  راهظاک 

تسالوم تافتلا  تلود  زو  **** تسا یلاعت  قح  فطل  هن ز  رخآ 

رطاخ فیطل  یعبط  بحاص  **** رخآ هب  ات  رمع  لوا  زک 

ماگ کی  عرش  دهنن ز  نوریب  **** مایا نارونخس  سکعرب 

هاگ یب  هاگ و  زور و  بش و  دشاب  **** هاش تلود  ياقب  رهب  زو 

تدایز مه  هفیظو  لها  زا  **** تدابع توالت و  لوغشم 

دناتس نارونخس  نادیم ز  **** دنار مظن  شخر  هک  هاگناو 

نادزیز نیرفآ  دسر  لواک  **** ناس نیدب  دنک  ادا  دیحوت 

يوگ درب  نامداخ  هرمز  زا  **** يور تبقنم  تعن و  هب  وچ  درآ 

هللا كراب  بیغ  بل  دیوگ  **** هاج مج  هاش  حدم  هب  وچ  دیآ 

راوخ همه  نیا  اب 
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دشاب راد  ضرق  هیام و  یب  **** دشاب راز  و 

زگره ماک  هب  دنزن  مد  کی  **** زگره ماو  دوبن ز  یلاخ 

لاحشوخ هتفخ  شیع  رتسب  رب  **** لامآ لوصح  زا  يو  نارقا 

ربارب رد  هداتس  هدنهاوخ  **** رس رب  تسد  هتسشن  راز  وا 

دناسر هش  دوجس  هب  ار  دوخ  **** دنار مزع  شخر  هک  ياپ  هن 

دیوگ هاش  هب  وا  لد  درد  **** دیوجب قح  ياضر  هک  سک  هن 

شماظتنا تغالب  مظن  رد  **** شمالک زا  دناسر  هکنآ  ای 

هاش ترضح  عمس  هب  تیب  هد  **** هللا یلا  ابرقت  راب  کی 

اهانپ ناهج  انامرف  مج  **** اهاپس کلم  اکلم  اهاش 

ناج رد  تستشاذگن  مباک  **** ناغفا رقف  يافج  ناغفا ز 

دادرب داب  هب  ارم  كاخ  واک  **** دایرف ضرق  تسد  دایرف ز 

مراپس ناضراقم  هب  ناج  نیاک  **** مراک هدیسر  نآ  هب  کیدزن 

تسد زا  متفر  هنرگ  بایرد و  **** تسه ات  زونه  یقمر  نت  رد 

بات یب  ياونیب  لد  یب  نیاک  **** باون ياپکاخ  هب  دنگوس 

رقو یب  تخاسن  عمط  ار ز  دوخ  **** رقف زا  دماین  شبلب  ناج  ات 

شنابز دشن  بلط  هب  يراج  **** شنامناخ دربن  داب  ات 

شوخ دشن  وا  قاذم  هب  شهاوخ  **** شوشم شتخاسن  ضرق  ات 

شیورد ریقف و  لد  راوخ  مغ  **** شیک مرک  هش  زا  هک  اما ز 

نارارق یب  ناج  هد  نیکست  **** ناراکفلد غاد  هن  مهرم 

یلوا تسا  یتعاط  همه  زا  ناک  **** یلوم یتسود  هب  هک  یهاش 
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بقانم نداد  هزیاج  رد  **** بلاغ تسا  ملاع  ود  قلخ  رب 

تفارشوزا ریرس  تفای  ات  **** تفالخ ادخ  وا  هب  داد  ات 

هنازخ زا  رز  ایرد  **** هناور ناحدام  بناج  دش 

كالفا هن  تقلخ  ثعاب  نآ  **** كالول ریرس  هش  هب  برای 

هللا تجح  دنمه  دعب  زک  **** هاشنهش هدزاود  هب  هگ  ناو 

تسوا دصقم  قلخ  شیاساک  **** تسد اونیب  میرک  هاش  نیاک 

لاس هدزاود  ودص  هب  شرمع  **** لاحلا نسح  اب  ناسرب  لوا 

تعافش رسفا  شهن  رس  رب  **** تلاسر ترضح  هاگناو ز 

رثوک ضوح  شنک ز  باریس  **** ردیح شخب  هیطع  تسد  زو 

�هرامش 10

دوج هنازخ  رهوگ  نارگ  يو  **** دوجو رهپس  رتخا  دنلب  يا 

ینامیلس دوخ  کلم  رد  وت  هب  **** ینازرا تشاد  هک  یئادخ  هب 

هب يا  هضرع  دسرب  **** فیعض روم  هداتف  نیز  رگا  هک 
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فیرش عمس 

دیما شوگ  دیماان  دوشن  **** دیون عامتسا  زک  نک  نانچ  نآ 

�هرامش 11

بآ دوب  هتفخ  وج  رد  هک  هگ  یب  نآ  رد  **** باوخ رد  هاگان  منک  یم  یط  نخس 

مناج غرم  تمیزه  زا  درک  هک  **** منانچ رد  ییادص  دمآ  شوگ  هب 

شتآ يور  زا  دنپس  دزیخرب  هک  **** شوشم اج  زا  متساخرب  نانچ 

هنایم رد  مگ  متخاس  ار  دوخ  هک  **** هنادوخیب مدیود  نوریب  نانچ 

رب نامگ  مدوب  ناج  دایص  نآ  هب  **** رد نیا  نوریب  زک  هدنامرد  نم 

مدوب هدرم  مدوشگ  یم  رد  ات  هک  **** مدوب هدروخ  يریت  قوش  تسش  ز 

�هرامش 12

درآ شبنج  رد  دوخ  کلک  اجنیا  هک  **** درادن تردق  نآ  مقطن  میوگ  هچ 

یناهج عبط  زا  یلاحشوخ  درب  **** یناتساد شوخان  زاغآ  دنک 

يونثملا یف  هلو  �هرامش 2 - 

یهاش گنروا  رگد  دش  نیزم  **** یهلا فاطلا  زک  هللادمحب 

نویامه باون  لالقتسا  رد  **** نودرگ تفوک  تراشب  سوک  ونز 

مایا شوگ  يدانم  زا  درک  نارگ  **** ماع �هدجس  يارب  نز  يدانم 

باوخ زا  هتفخ  مشچ  دوشگب  ناهج  **** بات ناهج  دیشروخ  تشگ  علاط  هک 

مظعا رالاس  ناهج  يرالاس  هب  **** میخم خاک  نیرد  ون  زا  تسشن 

وگ تینهت  دش  نامسآ  نابز  **** وج تینهت  دش  نامسآ  زا  نیمز 

مرگ دش  رازاب  ار  دابکرابم  **** مرن دش  هنتف  نامک  تشپ  مد و 
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مالعا درک  یم  يا  هتکن  عماس  هب  **** ماک رد  دیبنج  یم  هکره  نابز 

درک یم  زاب  يوعد  باوبا  يرد ز  **** درک یم  زاغآ  فرح  هکره  نایب 

مدرک دابآ  ون  ار ز  ملاع  هک  **** مدرک دادما  نم  تفگ  یم  اضق 

نشور رهد  غارچ  دش  رگید  هک  **** نم وترپ  زا  دوب  تفگ  یم  کلف 

دوشگب هدقع  نیا  ناهج  راک  زا  هک  **** دوب نم  حیبست  زا  تفگ  یم  کلم 

سب دنک  مد  کی  ونش  تفگ و  نیزک  **** سک رب  تشذگب  یبش  تدم  نیرد 

شوه لد  نآ ز  عامتسا  درب  یم  هک  **** شوگ رب  دنچ  یفرح  دروخ  مه  ارم 

بیرال رس  ناهگآ  تفگ  ز  **** بیغ ملاع  نایهنم  ظفل  ز 

ریرحت کلس  رد  دروآ  یم  ملق  **** ریبعت تسار  ياهفرح  ناز  یکی 

ردقلا هلیل  اب  ردق  ضایف  ز  **** ردب لعشم  رون  هب  نشور  یبش 

هدیمرآ وج  رد  بآ  تحار  ز  **** هدیشک اپ  نماد  هب  تشحو  ورد 

تسا لایخ  ناطلس  ياوام  ملد  **** تسا لالم  مباوخ  زا  هک  لد  یب  نم 

رادیب هن  بش  نآ  دوب  هتفخ  ممشچ  هن  **** رادناهج هاش  تحص  قوذ  ز 

كاخ �هطخ  ساپ  تشاد  وکین  هچ  **** كاپ دزیاک  مدوب  هشیدنا  نیرد 

درک ناهج  قلخ  نت  رد  یناج  هچ  **** درک نامالاراد  ون  ار ز  یکلم  هچ 

تخوس شو  هناورپ  شوترپ  زا  مصخ  هک  **** تخورفا تردق  ضحم  هب  ار  یعمش  هچ 

تخات نیرب  خرچ  رب  هراب  شمزع  هک  **** تخاس نیشن  یسرک  رگد  ار  یهاش  هچ 

نیاک سب  ز 
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شوماخ دوب  مجنس  هتکن  نابز  **** شوه ملد  زا  درب  یم  قوذ 

درک یم  شوهدم  متیفیک  زا  هک  **** درک یم  شوگ  یناتساد  اما  لد 

زور ات  هناسفا  نیا  بش  زاغآ  ز  **** زوس رس  زا  یئوگ  لاح  نابز 

ریگناهج تخبناوج  دیشمج  هب  **** ریرقت درک  یم  ناهج  سیقلب  ز 

ینادواج ياقب  راوازس  **** ینارماک ریرس  هاش  يا  هک 

دنب قتت  مدرم  رب  هدوب  تلامج  **** دنچ ای  کی  هک  یباتناهج  عمش  نآ  وت 

مراک هدوب  تلود  عمش  ساپ  هک  **** مراد هدنز  بش  �هناورپ  نآ  نم 

هاش رس  درگ  ما  هدیدرگ  یهگ  **** هاش رکیپ  رب  ما  هدناوخ  نوسفا  هک 

خلت ما  هدرک  نیریش  باوخ  دوخ  رب  هک  **** خلس ات  هرغ  زا  یهمرپ  هتشذگ 

هتفگ باوخ  كرت  ناراتسرپ  **** هتفخن بش  ناگدنراد  کشک 

نت نمرخ  ار  یکی  لد  ار  یکی  **** نماد تخوسیم  ملا  نیز  ار  یکی 

ناج مه  تخوسیم  ملد  مه  نت  مه  هک  **** نابناهج هاش  يا  مدوب  نم  یلو 

رادرک �هناورپ  ترکیپ  درگ  هب  **** رادافو زابناج  نازاب  لد  ز 

شتآ رب  ار  دوخ  مدزیم  نم  یلو  **** شکرس عمش  يا  دندزیم  رپ  یسب 

دوب نم  ناج  تناج  نادرگالب  **** دوب نم  ناز  رسارس  تدرو  مغ 

دنویپ وت  ناج  اب  دوب  ناج  ارم  **** دنب رد  وت  رهب  زا  دوب  لد  ارم 

تفیطل يازجا  يوزج ز  رگو  **** تفیرش ياضعا  يوضع ز  رگا 

دشیم هدرمژپ  نم  دیما  لگ  **** دشیم هدرزآ  درد  یئوم ز  رس 

تفای یم  راهنز  مغ  مد ز  کی  ملد  **** تفای یم  رازآ  زا  یفیفخت  رگو 

تشاد رتشیب  شتآ  بآ و  رد  ارم  **** تشادرب ورج  هب  هاش  هک  تلاح  نآ  هک 
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مض دنک  نم  رمع  هاش  رمع  هب  **** ملاع شخب  یتسه  هک  مدوب  اضر 

دوب اعدم  دص  مرگ  تفگ م  یمن  **** دوب اعد  لوغشم  هک  سب  منابز 

تاجاح یضاق  اب  قلخ  زا  ناهن  **** تاجانم بش  زور و  دوب  منیمه 

زومآ تمکح  ار  یلعوب  نارازه  **** زونکم ياه  تمکح  ياناد  يا  هک 

رگناوت ياناوت  شخب  ناوت  **** رورپ هدنب  میحر و  دنوادخ 

یهاشداپ غیرد  یب  فطل  هب  **** یهام نطب  ردنا  سنوی  ظیفح 

دوج �هجل  ياه  هحشر  یفخم  هب  **** دورمن ران  زا  لیلخ  رادهگن 

نانچ **** جنر زا  بویا  هدنرآ  نورب 
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جنگ اهدژا  نیدنچ  گنچ  زک 

ساسحا هدرکان  سک  ياه  تمکح  هب  **** ساپ یتشاد  ار  ناهش  نیاک  یعون  هب 

زین يرواد  ریرس  هاش  نیرب  **** زین يرورس  رهپس  رهم  نیرب 

رتسب شزیگنارب ز  رت  لخن  وچ  **** رتسگ هیاس  وش  تمحرم  يور  ز 

ار شیراد  یتیگ  راد  دیؤم  **** ار شیرامیب  لد  هب  نک  تحص  هب 

شنامز رخآ  ات  ساپ  دراد  هک  **** شنابساپ نک  نانچ  نآ  ار  کلف 

تسوا نیمه  ناسنا  �هدود  غارچ  **** تسوا نیمه  تایح  وا  بیصن 

تسین وا  زج  ناشیا  لد  زا  راد  ربخ  **** تسین وا  زج  ناشیورد  رکف  رد  یسک 

تفسیم تشاد  یکرد  هکره  رد  نیا  هک  **** تفگ یم  هناسفا  نیا  فتاه  اهنت  هن 

دوب نامه  دمآ  یم  هچ  نآ  مشوگ  هب  **** دوب نابز  رب  بشما  هچره  مه  ارم 

ار نارقبحاص  هش  نیا  هد  اقب  **** ار ناهج  دشاب  اقب  ات  یهلا 

باوخ رد  دید  دهاوخن  یتاذ  نینچ  **** بالصاو ماحرا  را  رهد  رگید  هک 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هیثرم  یف  �هرامش 3 - 

دمآ مغ  مایا  هدید  يا  يرگب  **** دمآ متام  رگید  هک  لد  يا  لان  هب 

تبیصم غاد  دش  هزات  ار  ناهج  **** تبیصم غاب  زا  دزرس  مغ  لگ 

نودرگ هدیشوپ  تیزعت  سابل  **** نوگرگد متام  زا  دیدرگ  ناهج 

هداتف اضعا  رب  هزرل  ار  نیمز  **** هداتف اپ  زا  هوک  هصغ  غاب  ز 

هدیش رس  رب  فلا  ون  هام  ز  **** هدیشک رب  تمالم  غیت  کلف 

كاخ رب  هیاس  نوچ  ار  شیوخ  هدنکف  **** كالفا رصق  زا  باتفآ  مغ  نیزا 

ار دوخ  يور  نخان  هب  هدیشارخ  **** ار دوخ  يوم  هتسسگ  هم  سورع 
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هتشذگ نوحیج  زا  ربا  کشرس  **** هتشذگ نودرگ  زا  رحب  شورخ 

يراد هک  یگشا  ره  هدید  زا  راب  هب  **** يراهبون ربا  وچ  لد  يا  زین  وت 

تسا لوتب  غاب  نبلگ  يازع  **** تسا لوسر  لآ  متام  زور  هک 

تسا نیلسرملاریخ  طبس  يازع  **** تسا نید  ایند و  دیس  يازع 

تسا نیع  رون  رون و  نیع  شتاذ  هک  **** تسا نیسح  نامولظم  هاش  يازع 

زارفارس ورس  نآ  داتفا  اپ  ز  **** زادرپ هنتف  خرچ  تسد  زک  یمد 

دمآرب ارضخ  دبنگ  زا  ویرغ  **** دمآرب اربغ  �هصرع  زا  رابغ 

دوخ یب  کیالم 
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دنداتف نوخ  رد  ناگتشک  نایم  **** دنداتف نودرگ  زا 

دیرآرب ناغفا  رگج  زا  نابحم  **** دیرآرب ناج  زا  شورخ  ناناملسم 

دیشاب درز  گنر  خرس و  گشا  هب  **** دیشاب درد  زوسب و  متام  نیرد 

دیزاس كانمن  اه  هدید  سگرن  وچ  **** دیزاس كاچ  اهلد  هچنغ  ناسب 

دینیشن نوخ  رد  ناوغرا  خاش  وچ  **** دینیشن نوحیج  رد  هدید  نوخ  ز 

دیراکب لد  رد  مغ  مخت  يراز  هب  **** دیرآرب ناج  زا  شیع  خیب  متام  هب 

تمایق زور  دهد  يداشرب  **** تمالم مخت  نامز  نیا  لد  رد  هک 

ربمایپ كاپ  ترتع  قح  هب  **** ردیح لآ  قح  هب  ادنوادخ 

نک البرک  دیهش  ار  شعیفش  **** نک اطع  مشچ  مشتحم  يوس  هک 

هحدم یف  اضیا  �هرامش 4 - 

اناد میظعتلا  بجاو  میدق  **** اناوت مویق  هک  هللادمحب 

هدنرورپ یتیگ  يارآ  ناهج  **** هدنرتسگ تحارتسا  طاسب 

دروآرب یگزاوآ  دنلب  ار  تراما  **** داد یگزات  ار  تنطلس  ضایر 

لاب رپ و  رد  شبنج  دروآ  ربص  هب  **** لابقا قیفوت و  ریاط  نویامه 

يداش مشچ  علاط  نسح  زا  تسجب  **** يداعا مشچ  يروک  ار  ناهج 

ار نید  ایند و  ناهن  ياهبرط  **** ار نیمز  لها  دیدج  ياهربخ 

تراشب يامرف  راک  تراشب  **** تراشب يامیا  مرگ  تراشا 

دروآ يداش  دیون و  روآ  دیون  **** دروآ يدابآ  رد  يور  ملاع  هک 

تخادنا یناطلس  یلو  حرط  ردق  **** تخارفا هزات  لدع  تایار  اضق 

کلم نت  رهب  زا  دش  ادیپ  يرس  **** کلم ندعم  زا  يرهوگ  دمآرب 
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نیقاوخ رخف  هیامرس  رس  هچ  **** نیطالس جاتلا  هرد  رهوگ  هچ 

لداع ناطلس  یلو  ناطلس  یلو  **** لزان هتشگ  ءامسا  وا ز  يارب 

وا �هیاپ  اهردق  نآ  تسا  دنلب  **** وا �هیاس  اهردق  نآ  تسا  نارگ 

كارد لقع  سایق  نازیم  هب  **** كاردا کلم  ناکلام  شیپ  هک 

تسا دیجم  شرع  �هیاسمه  یکی  **** تسا دیدح  هوک  �هیاپ  مه  یکی 

هآ ردق  نآ  شناشن  ات  شقلخ  ز  **** هاگرد شرع  نآ  تقلخ  رد  دوب 

ریبعت هدرک  شنیقرشملا  دعب  هب  **** ریسفت تسهار  نیب  رود  لقع  هک 

يو زا  یناخ  دمحم  مکح  ناور  **** يو زا  یناطلس  هکس  دجم 

وا یناخ  راکشیپ  يزور  ود  **** وا یناطلس  تلوص  رگ  دوب 

یناخ قوفام  عناق و  یناخ  هب  **** یناتس یتیگ  زا  شناش  ددرگن 

ایا

یناشاک مشتحم  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 824زکرم  هحفص 712 

http://www.ghaemiyeh.com


تلالج جرد  رد  ناشخر  ایا  **** تلایا جرب  هم  نابات 

دنراظتنا هار  هاش  رب  رظن  **** دنراودیما یملاع  تلدع  هب 

تلامتسا سوک  کناب  دمآرب  **** تلادع نادیم  هب  يزات  رد  هک 

دابآ داد  زا  تکلمم  مه  دوش  **** دادیب داینب  رد  هنخر  مه  دتف 

زیرنوخ مهس  زا  ماین  رد  دشاب  هک  **** زیت نانچ  نآ  غیت  دوش  ار  تسایس 

ملاظ نامولظم ز  داد  یناتس  **** مزال هدرک  دوخرب  ملظ  ربج  وت 

شوگ زا  هبنپ  ار  کلف  نارود  دشک  **** شوماخ هوکش  نابز  شوخ  دوش 

تیاهن ار  تیاکش  هار  نیبب  **** تیاکش لها  زا  رکش  ونشب  هک 

راک زا  هداتفا  اپ  نادرگ  ناهج  **** رادناهج يا  دنراد  وت  زا  مشچ  نیمه 

گنروا �هرخص  ناگ  هشیپ  تراجت  **** گنهآ تبرغ  یگراوآ  نطو 

رز هدروخ  لوصح  گنهآ  هب  **** رثکا هقرف  ناز  لما  لوط  زا  هک 

دننایباغرم رس  هب  رس  شرویط  **** دننایهام ششحو  هک  يداو  نآ  رد 

رصرص ياهنافوط  تسد  رد  نانع  **** رس کی  دننیب  وچ  بسا  راوس 

توح �هنیس  ات  درب  ار  شراوس  **** توق یب  بسا  ناز  یندروخ  ردنکس 

کلم ینادابآ  ياعدتسا  هب  **** کلف بکرم  نابک  ار  ناک  ضرغ 

تسد فک  رب  هداهن  ادوس  رس  **** تسش زا  لفاغ  نایهام  ناسب 

لیدنم نول  زا  طاسب  نیگنر  کی  **** لین رکش و  زا  عاتم  نیگنس  یکی 

زورما تسکارتا  دیع  شمان  هک  **** زودنا ماریب  هشمقا  زا  یکی 

راورخب رز  شیاهب  رد  دیاب  هک  **** رابرد دیراورم  دقع  ار  یکی 

ناملغ روح و  دادع  زا  گنر  نآ  هب  **** نازینک نامالغ و  يو  اب  یکی 
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تسیرابتعا کلم  نیرد  ار  کیاکی  **** تسا يراک  رهب  کیره  هک  ایشا  رگد 

ناشیرپ رطاخ  نامز  نیا  دنشابن  **** ناشیاک تسنیا  یقبام  ار  نخس 

مورحم وت  کلم  وت و  زا  دندرگن  **** موب نیرد  ور  تلدع  تیص  زا  دننک 

نادنخ لامآ  بل  ددرگ  نازک  **** نادنچ بابسا  دنشک  رد  اهناخ  هب 

ساپ زا  ینغتسم  تسراح  ظفح  ز  **** سانجا دنیارایب  ار  نیکاکد 

مرن نامک  تشپ  شدوبن  ادوس  هب  **** مرگ دروخرب  ناشیا  هب  یکرت  رگا 

رهش تربع  ددرگ  هک  ینییآ  هب  **** رهق كوان  تلدع  تسش  زا  دروخ 

زا ملظ  عفد  ددرگ  وچ 
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وت تلوص  يدعت  عفر  دنک  **** وت تلود 

رومرب روز  نامیلس  زا  دیاین  **** روز یب  ملظ  نامک  نیروز  دوش 

يراد وت  مظعا  ردنب  ملاع  ز  **** يراد وت  مزخ  روشک  ایند  ز 

درک يردنب  دناوت  یم  انامه  **** درگناهج راجت  ردنب ز  یلو 

زاس دوخ  دیق  ریسا  ار  کیاکی  **** زاس دوخ  دیص  ار  نایشحو  نیا  یلو 

تساوخ یب  دنزیر  ناج  دقن  تیاپ  هب  **** تسار رس  دندرگ  يربنامرف  اب  هک 

لد اب  هدیدرگ  قفتم  اهنابز  **** لداع ناطلس  ناوجون  يا  الا 

یناوریش ون  تبون  تلود  هب  **** یناوج مایا  رد  دز  یهاوخ  هک 

شوغآ مه  یناناج  تسیناج  رهب  **** شوک برط  یناطلس  تسیکلم  رهب 

یشاب وت  شناناج  هک  یناج  اشوخ  **** یشاب وت  شناطلس  هک  یکلم  اشوخ 

وت تبحص  زا  بیصن  یب  دشابن  **** وت تعلط  دنیب  هک  یمشچ  اشوخ 

مبیرغ دوخ  راید  رد  انامه  **** مبیصن یب  نوچ  نیزگ  تلزع  نم 

نکیم دازآ  متنحم  دیق  ز  **** نکیم داش  هگ  هگ  میماغیپ  هب 

ممالغ ار  تناگدنب  یندا  هک  **** ممان هدرک  ناز  مشتحم  نارود  هک 

مان ناوریشون  یمان  مان  ز  **** مایا حول  رب  دوب  ات  یهلا 

دنناوخ رصع  ناوریشون  ار  وت  **** دنناد لدع  مان  هک  روشک  رهب 

اضیا هلو  �هرامش 5 - 

تزع هب  يراوخ  دوشیم  لدبم  **** تبحص ریثات  زک  رازلگ  نیرد 

تخارفا تعفر  جوا  هب  رس  تلود  ز  **** تخادنا هک  یلخن  رب  هیاس  تداعس 

ادیپ قدص  ناشن  تروص  نیزو  **** ادیوه تروص  نیاو  تسلخن  نیزا 
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غار مزیه  زا  شا  هیاپ  رت  ورف  **** غاب رد  کشخ  بوچ  هدوب  لوا  هک 

تسا ناهج  يوناب  يوناز  مه  هک  **** تسا ناکم  شخرچ  زا  رتالاب  نونک 

لماح تسار  ینامسآ  مالک  **** لماک ضیف  زک  نیا  رتالاب  نیزا 

نابناهج يوناب  هنازرف  نیا  هب  **** نآرق سرد  صاوخ  زا  یهلا 

یهاش ناویا  �هسمش  نازورف  **** یهلا عنص  �هخسن  نویامه 

تفع جرب  باتفآ  دنب  قنت  **** تمصع جرد  عاعش  رتخا  رد 

دلخم ملاع  رب  راد  شلالظ  **** دبؤم دتمم و  شخب  یتایح 

هتفگ تسا  هدیدرگ  موقرم  نیدلازعمریم  طخب  هک  يا  هسمخ  هصالخ  شقن  تهج  رگید  تیب  دنچ  نیا  �هرامش 6 - 

تسب اه  هلیح  تردق  هب  ار  ناسورع  **** تسد ندیبنج  یب  هک  يدنب  یلح 

دابرب تفر  دب  رویز  اجره  هک  **** داد يرویز  ار  نخس  نیا  سورع 

هناورسخ بیز  داد  شتسخن  **** هناسف نیریش  رعاش  رعش  ز 

دنب یلح  دش  رگید  راب  شفطل  هب  **** دننام لثم و  یب  بتاک  طخ  ز 

رخاف داد  یسابل  مه  شدلج  ز  **** رهام فاحص  تعنص  نسح  ز 

رس ات  ياپ  زا  تسرویز  قرغ  هک  **** رظنم هدنخرف  دهاش  نیا  یلو 

تسا رادمان  ریما  روظنم  هک  **** تسا راختفا  شیب  شا  هیاریپ  نیا  هب 

يزاغ میهاربا  هاش  مالغ  **** يزارفرس ضایر  ورس  یهس 

مایا قاروا  �هزاریش  هدوب  **** ماجرف کین  نآ  دبا  ات  یهلا 

هدوبن ناشیا  نایم  دادعتسا  بسحب  هک  هتفگ  یجیوزت  تهجب  تیب  دنچ  نیا  �هرامش 7 - 

بیصن یماد  دوب  ار  دیص  ره  هک  **** بیرغ بیجع و  هاگماد  نیرد 

دایز دش  شتعفر  تلود و  نازو  **** داتف نایامه  گنچ  هب  نویامه 
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راک دوب  ناشجنگ  کیدقن  اب  هک  **** رادم ارادم  هورگ  نآ  یلو 

ار سیقلب  دنداد  سیلبا  هب  **** ار سیبلت  دندرکن  یجالع 

ردپ کی  ردام و  کی  هدید ز  هک  **** رد ود  قاور  هن  هناخ  نیرد 

يرسفا دنلب  یناتسآ  عیفر  **** يرورس شرسمه  یکی  رهاوخ  ود 

یسب دیآ  راع  وزا  ار  گس  هک  **** یسکان �هیاس  شرس  رد  یکی 

نارچ رخ  یکی  نارماک و  یکی  **** نادناخ کی  کلس  رد  داماد  ود 

یک اراد و  لثم  يرواد  ناهج  **** يو دج  دوب  دیاز  هک  ره  نیزا 

بلک نبا  بلک  تشپ  دص  هب  ات  باز  **** بلق دقن  دوب  دیاز  هچره  نازو 

فیح كاخ  رد  هداتفا  هک  رد  نازو  **** فیح كاپ  رهوگ  یتمیق  نآ  زا 

ار كاپان  كاپ و  مه  نک ز  ادج  **** ار كاخ  نآ  هدرب  کلف  يا  داب  هب 

هتفگ یم  رعش  هک  یگرزب  هب  رعش  لاسرا  رذع  رد  هتفگ  لاحلا  بسح  يونثم  تایبا  نیا  �هرامش 8 - 

رپ یتخوس  ار  ناج  غرم  اجنآ  هک  **** رب لد  ردنا  میبارعا  نآ  نم 

درب یمن  شوخ  بآ  هب  مه  ینامگ  **** دروخ یم  روش  بآ  رمع  مامت 

ناراب بآ  هت  رد  هدنام  ار  يوگ  **** ناراهبون ردنا  يزور  ار  اضق 

تسب رمک  تین  نیا  هب  ار  تمیزع  **** تسج رب  بآ  نآ  دیشچ  یبارعا  وچ 

یئوپ تشد  درون و  ارحص  دوش  **** یئوبس دزاسرپ  بالج  نآ  زک 

هفیظو ار  تمیزع  درآ  اج  هب  **** هفیلخ هاگرد  هب  ات  دناود 

جاب دهد  یم  شلیبسلس  بآ  هک  **** جاوم رحب  اجنآ  هک  لفاغ  نیزا 

دناشچ مه  یبآ  رت  نیریش  نیزا  **** دناوت یم  ار  کلم  ماک  بل و 

مارآ هاش  زا  درب  یم  لزنم  هب  **** ماگ کبس  نآ  دروآ  وچ  هتوک  نخس 
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تراغ هب  ار  نیکست  دندرب  یم  هک  **** تراشب رپ  ياهفرح  نیریش  هب 

اج زا  تقاط  هوک  دندنک  یم  هک  **** ازفا تجه  هب  ياه  هدژم  یلاع  هب 

دندناشن شصاخ  هناخ  تولخ  هب  **** دندناوخ شیپ  شهاش  نانابهگن 

دیشوپ هدرپ  ناسحا  زا  تروص  نآ  رب  **** دیشون بآ  ناز  يا  هعرج  نوچ  کلم 

يا هعرج  تمه  ماج  زا  يو  هب 
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داتفا رطاخ  رد  ار  ملاع  صاخ و  هک  **** داد

ینادواج تایح  اب  ربارب  **** یناگدنز بآ  زا  یبآ  دوب  هک 

تسا دوس  هلمج  نایاونیب  نایز  **** تسا دوج  رحب  جوم  هک  اجناز  یلب 

تخر دشک  نایاناد  مزب  ردص  هب  **** تخب یهارمه  زا  هک  ناداناسب 

نوزفا تمیق  شدنهد  رهوگ  دص  هب  **** نودرگ بعل  زک  فزخ  صقان  اسب 

عقاو بوخ  سنج  يالاب  دوش  **** علاط نسح  زک  نوبز  سنج  اسب 

لد رد  تقشع  دنز  یم  میاد  هک  **** لد روشک  هاشداپ  يا  الا 

مرن دوش  یم  نآ  یمرگ  زا  گنس  هک  **** مرگ نانچ  نآ  تقشع  مراد ز  یلد 

رد ناهج  کی  رقحم  جرد  رد  هک  **** رپ نانچ  نآ  تیانث  زا  يریمض 

منابز کلک  شبنج  زا  دوش  **** مناما لجعتسم  رمع  رگ  دهد 

منابز کلک  شبنج  زا  دوش  **** مناما اه  ناوید  وت  حدم  زا  رپ 

داعسا تخب  زو  انث  حدم و  نمز  **** دادما وت  زو  تناعا  قح  زا  نونک 

رعاش یتریح  گرم  رد  يونثم  �هرامش 9 - 

نک فرطرب  ریغ  یحادم  **** نک فجن  هش  زا  نخس  لد  يا 

ار نآ  نیا و  ثیدح  راذگب  **** ار نابز  تبقنم  ياشگب 

نایصع رابغ  تخر  دیوش ز  **** نارفغ باحس  زا  يا  هحشر  ات 

لحاس هب  یسر  هنگ  رحب  زک  **** لفاغ شابم  دوخ  ربهر  زا 

وا تعافش  زا  يروخ  رب  ات  **** وا تعاطا  هر  هب  هن  رس 

تسین مغ  چیه  عیفش  تسوا  نوچ  **** تسین مک  هچ  رگا  هوک  وت ز  مرج 

يراد داقتعا  رگا  ونشب  **** يراع بذک  ینخس ز  مراد 
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داد یتریح  هب  نخس  میلقا  **** دابآ مغ  نیرد  کلف  هک  يزور 

هناورسخ عبط  تفسیم ز  **** هناگی نآ  رهوگ  یکاپ  زا 

یلاع یلع  تبقنم  رد  **** یل رد  ایرد  ایرد 

دنکفا شیع  طاسب  رهد  رد  **** دنچ کی  سفن  ياوه  هب  نکیل 

تسوا ببس  ار  درم  شیالاک  **** تسود تیصعم  عبط  یخوش  رد 

شدوب ماک  هب  ناتب  لعل  هک  **** شدوب ماقم  ناغم  رید  هگ 

دوب یلع  تعافش  هب  نمیا  **** دوبعم باتع  زا  همه  نیا  اب 

یناگدنز طاسب  درک  یط  **** یناف يارس  نیرد  هک  يزور 

متامب لد  هب  دش  همه  شیع  **** مغ زا  دش  هیس  ارعش  زور 

وناز رب  بش 

یناشاک مشتحم  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 824زکرم  هحفص 720 

http://www.ghaemiyeh.com


مداهن نیز  رکف  نسوت  رب  **** مداهن نیبج 

جنس نخس  نیا  تافو  خیرات  **** جنر یب  تسد  هب  مرگم  دیاک 

بش نآ  مدرک  لاس  هم و  رکف  **** بش نآ  مدرک  لایخ  رایسب 

مباوخ درب  هتفگن  خیرات  **** مبات دنامن  رگد  رکف  رد 

هداتس هش  باکر  کیدزن  **** هدایپ شمدید  هعقاو  رد 

تلاسر یبن  رب  وچ  تسا  متخ  **** تلادع وا  تاذ  هب  هک  یهاش 

شخب تکلمم  ناتس و  میلقا  **** شخر نامسآ  ياول  دیشروخ 

نید رکیپ  هزات  هدش  يو  زک  **** نیکمت رهپس  نآ  هش  بسامهط 

دوعسم تخب  دعس و  علاط  اب  **** دوب يورسخ  رهپس  رهم  نآ  و 

یهاش ياپ  داب  هد  نالوج  **** یهاشداپ رتچ  �هیاس  رد 

تشاد نوزف  نامسآ  هن  تعسو ز  **** تشاد نوتس  دص  بیرق  رتچ  نآ 

هارکا يور  رظن ز  درک  یم  **** هاش يولوم  يوس  هب  هصقلا 

ریجنز تشاد  تسد  ندرگ و  رب  **** ریصقت هانگ و  سب  هک ز  اریز 

رازآ ماقم  رد  همه  وا  اب  **** رایسب راوس  شرس  تشپ  زو 

هدیمر شتاکرح  زا  وید  **** هدیشک واب  نانس  غیت و  دص 

دناشفا رهوگ  قیقع  جرد  زو  **** دناوخ دوخ  يوس  هب  مهش  هاگان 

لمات شتآ  هتخادگب ز  **** لیخت زا  يوم  وچ  هتشگ  ياک 

الم يارب  زا  نک  خیرات  **** ار یلع  تعافش  زیخ و  رب 

تسوا يرارق  یب  هد  نیکست  **** تسوا يراگتسر  بجوم  نیاک 

تراشا دش  بیغ  هک ز  یئوگ  **** تراشب نیا  هشنهش  داد  نوچ 

یناشاک مشتحم  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 824زکرم  هحفص 721 

http://www.ghaemiyeh.com


ار وا  دنهد  اطع  فیرشت و  **** ار وا  دنب  نورب ز  دنراک 

دومرف رما  �هدجس  هب  صیخشت  **** دوهعم مسر  هب  هش  رب  هگ  نآ 

درک هش  ياعدو  رس  تشادرب  **** درک هش  ياپ  كاخ  هب  هدجس  نوچ 

دوب شرس  رب  تاجن  جات  مه  **** دوب شرب  رد  وفع  تعلخ  مه 

مداتف نیا  باسح  رکف  رد  **** مداشگ نوچ  باوخ  هدید ز  نم 

الاب ریز و  دوبن  لاس  کی  **** الم تافو  هش و  لوق  رد 

درب یلع  تعافش  هب  مه  ناج  **** درم یلع  تعافش  رهب  زا 

یناد هتکن  هتفگ  هک  هتکن  نیا  **** یناج هب  درخ  درخ  هک  دیاش 

تسوا �هویش  هناهب  هب  اما  **** تسود دهد  یمن  اهب  هب  تنج 

دنک وچ  تمحر 
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یئوکن کی  هدنب  تسیفاک ز  **** یئوج هناهب 

سب رنه  کی  تسا  یمدآ  زک  **** سر نخس  نآ  دز  یلثم  وکین 

وا تعافش  �هدئام  زک  **** وا تعاط  یلع و  هب  برای 

ار مرک  وزا  نکم  ریصقت  **** ار مشتحم  زاسم  مورحم 

تسوا ترتع  یلع و  حادم  **** تسوک نیا  يادگ  مه  هدشلد  ناک 

تایعابر

فرح ا

ادج لامآ  �هلبق  نآ  زا  مدیع  نیا  هرامش 1 : یعابر 

ادج لامآ  �هلبق  نآ  زا  مدیع  نیا  **** ادج لاس  هم و  مین  زک و  باون 

ادج لابقا  �هبعک  زا  ما  هدنام  نم  **** رورض تسا و  ضرف  هبعک  فوط  هک  زورما 

ارم زاتمم  �هتخاس  ناتهج  کی  زو  هرامش 2 : یعابر 

ارم زاتمم  �هتخاس  ناتهج  کی  زو  **** ارم زارفارس  وت  مودق  هدرک  يا 

ارم زادنیم  رادهگن و  هراب  کی  **** يا هتشادرب  وچ  متلذم  كاخ  زا 

ارم ساوسو  لفق  دیلک  وت  فطل  هرامش 3 : یعابر 

ارم ساوسو  لفق  دیلک  وت  فطل  **** ارم ساسحا  �هنییآ  هدرون  يا 

ارم سالفا  هوک  شیپ  رادرب ز  **** زین وت  داهرف  وچ  هدرک  ادخ  وت  مان 

فرح ب

باوخ هب  وت  ياپ  هتفر  درد  رتسب  رب  هرامش 4 : یعابر 

باوخ هب  وت  ياپ  هتفر  درد  رتسب  رب  **** بارخ رید  نیا  تاثداح  دنتفگ ز 

باکر هب  دیآرد  تتمالس  ياپ  ات  **** دباترب ادخ  ار  وت  ملا  تسد 

باوخ هب  تفر  مه  دوب  هک  نیب  ود  مشچ  ناو  هرامش 5 : یعابر 
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باوخ هب  تفر  مه  دوب  هک  نیب  ود  مشچ  ناو  **** بارخ قشع  زا  دش  وچ  ینیب  ود  داینب 

بارحم کی  رد  هدجس  رازه  میدرک  **** هدس کی  رب  هسوب  رازه  میداد 

فرح ت

ترس ریز  ششلاب  وچ  ناهش  يوزاب  هرامش 6 : یعابر 

ترس ریز  ششلاب  وچ  ناهش  يوزاب  **** تسرت مشچ  وا  هاگ  هیکت  هک  خوش  نآ 

تسرگ رهپس  شرتسب  بش  رداچ  **** تسیلاع وا  رتسب  ساسا  هک  سب  زا 

تسم سگرن  نآ  يدومن  نم  هب  زان  زو  هرامش 7 : یعابر 

تسم سگرن  نآ  يدومن  نم  هب  زان  زو  **** تسب وت  يوربا  لایخ  ملد  هک  يزور 

تسشن رافوسورپ  ات  نم  �هنیس  رد  **** تسج وت  يوربا  هناخ  نامک  يریت ز 

تسلا زور  زا  تسدریز  �همه  تقلخ  هرامش 8 : یعابر 

تسلا زور  زا  تسدریز  �همه  تقلخ  **** تسپ وت  شیپ  نامسآ  دنلب  رصق  يا 

تسد راک ز  دوریم  هنرگ  بایرد و  **** افج هب  متسد  راگزور  هتفات  رب 

تسانف نمیا ز  تنطلس  شیفصآ  زو  هرامش 9 : یعابر 

تسانف نمیا ز  تنطلس  شیفصآ  زو  **** تساقب میلقا  داوس  نیهم  هک  فصآ 

تساپ هب  هک  زا  تنطلس  هک  دشن  مولعم  **** دناشنن شزور  ود  �هناخ  رد  هضراع  ات 

تسا هتخیمآ  مهب  عیانص  عاونا  هرامش 10 : یعابر 

تسا هتخیمآ  مهب  عیانص  عاونا  **** تسا هتخیر  انب  نیا  حرط  هک  حارط 

تسا هتخیگنارب  اه  لاهن  بآ  زک  **** تسوا زا  يرادنپ  رحس  غاب  یناقهد 

تسا هتساک  یگدنز  بآ  شتریغ  زو  هرامش 11 : یعابر 

تسا هتساک  یگدنز  بآ  شتریغ  زو  **** تسا هتساوخ  اقب  وزا  رضخ  هک  بآ  نیا 
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تسا هتساخرب  وت  میظعت  ياج ز  زک  **** دنلب تستشگن  هراوف  توق  زا 

تسا هدمآ  دوبک  خرچ  زا  شرد  رب  هم  هرامش 12 : یعابر 

تسا هدمآ  دوبک  خرچ  زا  شرد  رب  هم  **** تسا هدمآ  دوجس  هب  شرهپس  هک  یناخ 

تسا هدمآ  دورف  نیمراهچ  خرچ  زک  **** تسا یبسن  یسیع  باتفآ  �هیاس  رد 

تسد ماکان ز  هب  تفر  نید  �هتشررس  هرامش 13 : یعابر 

تسد ماکان ز  هب  تفر  نید  �هتشررس  **** تسد ماندب ز  نم  مراد  وچ  هرط  نآ 

تسد مالسا ز  مدوب  هداد  هب  هراب  کی  **** دوب متسد  رد  هلسلس  نآ  زا  يراتات 

تسزوریف كرابم و  هم  هک و  دیع  هرامش 14 : یعابر 

تسزوریف كرابم و  هم  هک و  دیع  **** تسزورفا کلم  وچ  ناخ  روضح  دیع  نیا 

تسزورما نایشاک  گرزب  دیع  نوچ  **** تساجب زورما  دزانب  را  دوخ  هب  ناشاک 

تسود دراد  یم  تسود  نوخ  شزیر  نوچ  هرامش 15 : یعابر 

تسود دراد  یم  تسود  نوخ  شزیر  نوچ  **** تسوا �هویش  یشک  یمدآ  هک  خالس 

تسوپ رد  مجنگن  ارم  دنک  تسوپ  رو  **** ندرگ مچیپ  هن  ارم  دربب  رس  رگ 

تسوا ندرک  هگن  زرط  نید  لد و  ماد  هرامش 16 : یعابر 

تسوا ندرک  هگن  زرط  نید  لد و  ماد  **** تسوا نف  نامیا  لها  دیص  هک  مالسا 

تسوا نکفا  دیص  ناوهآ  ندرگ  رد  **** دنمرح دیص  هک  ناقشاع  لد  نوخ 

تسوا �هرابرد  شیب  ضیف  �هیآ  دص  هرامش 17 : یعابر 

تسوا �هرابرد  شیب  ضیف  �هیآ  دص  **** تسوا �هراظن  كاله  لد  هک  ضوح  نیا 

تسوا �هراوف  شک ز  هنابز  هک  یبآ  **** غیلب تسینابز  زاجعا  يوعد  رد 

تسوت ربنامرف  هک  تسنآ  زا  هدنامرف  هرامش 18 : یعابر 

تسوت ربنامرف  هک  تسنآ  زا  هدنامرف  **** تسترکاچ ناکف  نک  رما  هب  هک  نودرگ 
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تسوت رس  رب  ادخ  �هیاس  يدیشروخ و  **** وت هک  دیشروخ  تسین  لاحم  هیاس  رد 

تسوت رجنخ  رس  اهنوخ ز  هدنزیر  هرامش 19 : یعابر 

تسوت رجنخ  رس  اهنوخ ز  هدنزیر  **** تسوترسفا دنلبرس  رد  هک  هنتف  نآ 

تسوت رس  رد  اهچ  موش  ترس  نابرق  **** یشکب ار  یملاع  هک  يرادرس  رد 

تسوزا یهاگرخ  خرچ  بیز  تنیز و  نیو  هرامش 20 : یعابر 

تسوزا یهاگرخ  خرچ  بیز  تنیز و  نیو  **** تسوزا یهام  ات  هام  هک  ناهج  ناطلس 

تسوزا یهاشنهش  فیرشت  شیاراک  **** شدق تسلخن  وچ  تنطلس  �هضور  رد 

تسیئانع را  رورس  هداد  هک  زین  ناو  هرامش 21 : یعابر 

تسیئانع را  رورس  هداد  هک  زین  ناو  **** تسیئابیز ادخ  هداد  لگ  هب  هک  يزیچ 

تسیئاتمه یب  یگناگی و  بابسا  **** رس ات  اپ  زا  هداد  هچ  نآ  وت  هب  اما 

تیاسرف کلف  نیلعن  رونرپ ز  هرامش 22 : یعابر 

تیاسرف کلف  نیلعن  رونرپ ز  **** تیالوم نیرتمک  قاثو  هتشگ  يا 

تیاپ رد  دشک  هک  تلجخ  هدروآ ز  **** وت �هراسخر  گنر  هب  يزادنا  اپ 

فرح د

داد یبسا  نم  هب  هک  مدید  هعقاو  رد  هرامش 23 : یعابر 

داد یبسا  نم  هب  هک  مدید  هعقاو  رد  **** داهرف شدناوخ  رود  هک  یشنمورسخ 

دارم تسدارم  تسا  دارم  ریبعت  **** دنیوگ یم  ناربعم  ار  هعقاو  نیا 

داتفا قافا  رد  شترهش  �هزاوآ  هرامش 24 : یعابر 

داتفا قافا  رد  شترهش  �هزاوآ  **** داینب یب  ندنک  هوک  داهرف ز 

داد سلفم  معنم و  هب  الط  هوک  دص  **** دنکن هوک  رگا  داهرف  �هردان  نیا 

ترس ریز  ملاع  همه  زا  رهد  ردام  زک  هرامش 25 : یعابر 
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ترس ریز  ملاع  همه  زا  رهد  ردام  زک  **** دازهب يدنلب  رس  رهپس  دیشروخ 

داض نآ  داب  نیشب  فلد  هب  شفعش  رهب  **** لولم تسا  فعض  رتسب  رب  هک  دنتفگ 

داب وت  يادعا  رطاخ  وت  دوبهب  هرامش 26 : یعابر 

داب وت  يادعا  رطاخ  وت  دوبهب  **** داب وت  يابیز  نت  زا  رود  وت  رازآ 

داب وت  ياپ  رد  هداتف  دوب  هک  رس  ره  **** هدیچ رب  دوش  وت  ياپ  درد ز  ات 

داد رحب و  نا  هب  هعقر  ناسر  ماغیپ  هرامش 27 : یعابر 

داد رحب و  نا  هب  هعقر  ناسر  ماغیپ  **** داهن هتسخ  نیز  هچرگا  دربن  هفحت  یب 

دادن هدنب  �هفحت  ياهب  هب  یهاک  **** درکن هدنب  هعقر  داوس  هب  یمشچ 

درک مهاوخ  یناتسورگ  رمع  زا  هرامش 28 : یعابر 

درک مهاوخ  یناتسورگ  رمع  زا  **** درک مهاوخ  ینارماک  وت  دهع  رد 

درک مهاوخ  یناشف  ناج  وت  ياپ  رد  **** رذع یپ  زا  تسهتوک  هفحت  وچ ز  تسد 

درکن شیب  نم  تقاط  زا  متس  نم  رب  هرامش 29 : یعابر 

درکن شیب  نم  تقاط  زا  متس  نم  رب  **** درکن شیر  یلد  مغ  شین  هب  هک  يرای 

درکن شیوخ  هدعو  هب  افو  هن  رخآ  **** داد مرایسب  راظتنا  هک  دنچره 

دزاس مض  نم  مرج  هب  ناهج  ود  مرج  هرامش 30 : یعابر 

دزاس مض  نم  مرج  هب  ناهج  ود  مرج  **** دزادنا باقع  حرط  ازج  وچمهاوخ 

دزادرپ نم  هب  هدیشوپ  همه  زا  مشچ  **** نآ رب  تستانئاک  مشچ  هک  وفع  ات 

دزیوآ یم  داب  لیذ  هب  لیم  زو  هرامش 31 : یعابر 

دزیوآ یم  داب  لیذ  هب  لیم  زو  **** دزیخ یم  اج  شو ز  �هلعش  هک  بآ  نیا 

دزیر یم  نورب  نورد  زا  دشوج و  یم  **** لد فت  زک  مشتحم  گشا  هب  تسانام 

دزیر مک  تدق  تکازن  هب  یلخن  هرامش 32 : یعابر 
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دزیر مک  تدق  تکازن  هب  یلخن  **** دزیر مدآ  دق  لخن  هک  تسد  نآ 

دزیر مه  زا  دبنجب  ابص  داب  نوچ  **** دنهد دازآ  رس و  هب  تیکزان  رگ 

دنناد یم  ممتاح  باب  همه  زا  هاگ  هرامش 33 : یعابر 

دنناد یم  ممتاح  باب  همه  زا  هاگ  **** دنناد یم  معماط  هجو  همه  زا  هاگ 

دننار یم  نآ  نیا و  هب  نابز  هک  اهنآ  **** غورد هب  ار  یتسار  دنز  یمآ  یم 

دوسرف مغ  نت  نیا  منیب  هک  هنییآ  هرامش 34 : یعابر 

دوسرف مغ  نت  نیا  منیب  هک  هنییآ  **** هدومن هتسخ  نم  هب  مد  مه  وچ  وت  یب  يا 

دوبن وت  لایخ  زج  دومن  کین  نوچ  **** زین نآ  اما  یلایخ  رظن  هب  دمآ 

دومرف یم  يدقفت  نم  هب  لتاس  ره  هرامش 35 : یعابر 

دومرف یم  يدقفت  نم  هب  لتاس  ره  **** دوج هر  زک  بقل  داهرف  ورسخ  نآ 

دوب دهاوخ  نوتسیب  هوک  هب  گنس  مه  **** منک نزو  رگا  لاسما  شیفطل  یب 

دوب دهاوخ  رت  عیسو  ناهج  شفرظ ز  هرامش 37 : یعابر 

دوب دهاوخ  رت  عیسو  ناهج  شفرظ ز  **** دوب دهاوخ  ردب  هزادنا  هک ز  يوفع 

دوب دهاوخ  رگ  هواج  شیب  هتفای  اج  **** تسارم هک  یهانگ  يارحص  تحاس  رد 

دوب شتسپ  �هبترم  ناهج  ریخست  هرامش 38 : یعابر 

دوب شتسپ  �هبترم  ناهج  ریخست  **** دوب شتسویپ  مظن  کلم  هک  هدنب  نیا 

دوب شتسد  رد  هچنآ  تخیر  وت  ياپ  رد  **** سیفن راعشا  ریغ  تشادن  تسد  رد 

دوج ردام  خر  رب  هتسب  وچ  هتسویپ  هرامش 39 : یعابر 

دوج ردام  خر  رب  هتسب  وچ  هتسویپ  **** دوجس هدرک  شمتاح  هک  اطع  ربا  نآ 

دوجو هب  مه  نآ  دماین  وزا  یضار و  **** شمرک زا  میدش  راچ  ام  راچان 

دومرف یعون  هب  قارغا  وت  مرش  رد  هرامش 40 : یعابر 
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دومرف یعون  هب  قارغا  وت  مرش  رد  **** دوجو تآرم  لقیص  اضق  داد  نوچ 

دومن هننیآ  زا  خر  ردنا  دوش  تسکع  **** زاب دشاب  رگا  یمشچ  تبقع  ردناک 

فرح ر

رایس يدرگ  ینکفا و  رسب  بش  رگ  هرامش 41 : یعابر 

رایس يدرگ  ینکفا و  رسب  بش  رگ  **** راگن هفرط  يا  دوخ  رتسب  بش  رداچ 

رایس رهپس  هم  رپ ز  �هعشعش  زو  **** نیمز يور  دوش  رپ  غارچ  عمش و  زا 

فرح ز

زیرگ ياپ  ین  تسا و  نتسشن  بات  ین  هرامش 42 : یعابر 

زیرگ ياپ  ین  تسا و  نتسشن  بات  ین  **** زیگناروش یم  نامیکح ز  مزب  رد 

زیرم راد و  جک  هلایپ  رس  هب  انیم  **** یقاس يا  بارس  گنت  نم  رهب  زا 

فرح ش

شوخ دراد  بجعلاوب  لعف  هب  هک  سب  زا  هرامش 43 : یعابر 

شوخ دراد  بجعلاوب  لعف  هب  هک  سب  زا  **** شغز تسکاپ  �هنیآ  نوچ  هک  عبط  نآ 

شتآ نوچ  دور  یم  قوفب  تحت  رد  **** نورب شیوخ  تعیبط  زا  هدمآ  بآ 

شیوخ ینادنز  قشاع  زج  همه  راک  هرامش 44 : یعابر 

شیوخ ینادنز  قشاع  زج  همه  راک  **** شیوخ ینادرپ  هب  یتخاس  هک  خالس 

شیوخ ینابرق  دنفسوگ  یخالس  **** درک یهاوخ  یک  راظتنا  زا  مریم  یم 

فرح ف

فازگ تسین  شمناوخ  رینم  رهم  رو  هرامش 45 : یعابر 

فازگ تسین  شمناوخ  رینم  رهم  رو  **** فالخ تسین  وا  یبوخ  رد  هک  هام  نآ 

فاحل يالاب  راگنرز  بش  رداچ  **** تسیچ یناد  کلف  وا  باوخ  تولخ  رد 
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فرح ك

كزان كرحت  ار  وت  دق  لخن  يو  هرامش 46 : یعابر 

كزان كرحت  ار  وت  دق  لخن  يو  **** كزان کباچ  تماق  زا  تا  هولج  يا 

كزان كزان  بآ  رب  یمارخ  هب  رگ  **** دوشن رت  تمدق  یفیطل  هک  سب  زا 

فرح گ

گنچ هب  خرچ  اب  وت  يراکش  خرچ  يو  هرامش 47 : یعابر 

گنچ هب  خرچ  اب  وت  يراکش  خرچ  يو  **** گنلپ وت  راکش  ریش  گس  دیص  يا 

گنلک خیب  ناهج  زا  دنک  وت  نیهاش  **** زیچ همه  خیب  گنلک  دنک  هک  نآ  اب 

فرح ل

لوبقم ان  ام  تعاط  وت  �هدجس  یب  هرامش 48 : یعابر 

لوبقم ان  ام  تعاط  وت  �هدجس  یب  **** لوبق بابرا  هاگ  هلبق  وت  يوک  يا 

لوغشم دراد  هدجس  هب  ارم  رود  زک  **** تیوربا �هبعک  دنلب  بارحم 

لیلج لصا  زا  شدوب  رایع  هک  يدقن  هرامش 49 : یعابر 

لیلج لصا  زا  شدوب  رایع  هک  يدقن  **** لیزنت بحاص  یح  هکس  وچ  درک  یم 

لیعمسا هاش  هب  داد  هم  هک و  قرف  **** لوبق زییمت  هب  دیناسر  وچ  هکس 

لیمج یعس  اب  زایتما  مد  ردنا  هرامش 50 : یعابر 

لیمج یعس  اب  زایتما  مد  ردنا  **** لیلج مزب  نیا  عساو  هگ  هیکت  رد 

لیعمسا هاش  كرد  داب  همه  قوف  **** رود دنیب  ناهش  زا  کیاکی  كرد  نوچ 

لیمج نیئآ  زا  الب  دص  هتساراک  هرامش 51 : یعابر 

لیمج نیئآ  زا  الب  دص  هتساراک  **** لیلج تیب  نیرد  ام  كولم  کلم  زا 

لیعمسا هاش  فقو  دوب  هدمآ  درگ  **** روهد یتیگ و  يدابآ  زک  جنگ  ره 
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لیصحت ملع و  هار  یئاناد و  یب  هرامش 52 : یعابر 

لیصحت ملع و  هار  یئاناد و  یب  **** لیلق نسح  زا  دشاب  هچرگا  یعاس  نیا 

لیعمسا هاش  رهم  فال  هب  دنناد  **** ناهج لها  زا  هن  الد  شنف  ره  رد 

لیجعت میامن  هک  هب  ورد  لیم  زا  هرامش 53 : یعابر 

لیجعت میامن  هک  هب  ورد  لیم  زا  **** لیمج تسا  یلیهس  لاح  زا  هک  هار  نآ 

لیعمسا هاش  �همان  برط  هدنکفا  **** لد رد  ون  حرف  ياون  بوشاک و 

لیدع لثم و  یب  شخب  ضیف  لزنم  نیا  هرامش 54 : یعابر 

لیدع لثم و  یب  شخب  ضیف  لزنم  نیا  **** لیمج یعس  زا  هک  هنملا هللا 

لیعمسا هاش  مالغ  تیشمت  زا  **** میهاربا �هناخ  وچمه  هتخاس  دش 

فرح م

مسب دیشروخ  كرات  دنکش  کت  رد  هرامش 55 : یعابر 

مسب دیشروخ  كرات  دنکش  کت  رد  **** مهن خرچ  شهگ  هیوپ  دوب  هک  یبسا 

مد زا  مد  شدلسگن  دنز  خرچ  رگ  **** هلاوج �هلعش  وچ  ناهج  درگرب 

مهرد شجازم  هتشگ  يا  هضراع  زک  هرامش 56 : یعابر 

مهرد شجازم  هتشگ  يا  هضراع  زک  **** ملع دیشروخ  رورس  نآ  رکیپ  رب 

ملا درگ  وا  دوجو  �هنیآ  زا  **** دور دابرب  هک  اعد  ممد  هب  نادنچ 

ماک بل و  نیریش  وت  مان  �هرکذت  زو  هرامش 57 : یعابر 

ماک بل و  نیریش  وت  مان  �هرکذت  زو  **** مانا رکذ  یتغل  ره  رد  وت  مان  يا 

مامت دنمامت  اهراک  وت  مان  اب  **** هابت دنهابت  اه  هلعش  وت  مان  یب 

مادم هدجس  رد  وت  �هدس  هب  خرچ  يو  هرامش 58 : یعابر 

مادم هدجس  رد  وت  �هدس  هب  خرچ  يو  **** ماع هبعک  فرش  زا  تصاخ  هگرد  يا 
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مامت دنیآ  وت  �هدجس  هب  قلخ  ات  **** داهن بارحم  هنامز  نآ  زا  وت  مان 

ماوت تسم  هیس  مشچ  زا  رترامیب  هرامش 59 : یعابر 

ماوت تسم  هیس  مشچ  زا  رترامیب  **** ماوت تسد  زا  لد  هتسخ  ارسپ  اقس 

ماوت تسب  اپ  هرهم  داب  هدننام  **** زور بش و  مرادنرب  وت  مدق  زا  رس 

ما هتخادگب  وت  يرجه  بت  يورب ز  هرامش 60 : یعابر 

ما هتخادگب  وت  يرجه  بت  يورب ز  **** ما هتخادنا  هک  یگتسخ  رتسب  نیا 

ما هتخاس  تتقرف  هب  نآ  هدجس  زک  **** تسیبارحم رظن  رد  کیل  وت  يوربا 

مدرک نادنچ  ود  زین  نایز  يدوس و  هرامش 61 : یعابر 

مدرک نادنچ  ود  زین  نایز  يدوس و  **** مدرک نارود  رواد  مرک  زا  يد 

مدرک ناصقن  �هدیاف  منک  هک  متفر  **** رهد متاح  رد  رب  هک  رگنب  علاط 

ممالسا وزا  دراد  رطخ  رایسب  هرامش 62 : یعابر 

ممالسا وزا  دراد  رطخ  رایسب  **** ممارآ لد  هدرک ز  مگ  هک  مالسا 

ممان دیآرب  يرفاک  هب  هک  مسرت  **** مان شمالسا  تسه  هک  نید  تفآ  نآ  ز 

مماک دوخ  لد  وت  عادو  هب  دمآ  هرامش 63 : یعابر 

مماک دوخ  لد  وت  عادو  هب  دمآ  **** ممارآ درب  وت  رجه  هک  شیپ  ناز 

مماگنه یب  عادو  نیزا  تخوس  لد  **** قارف ماگنه  زتشیب ز  هک  دایرف 

موش وت  لاصو  مزب  یگراظن  هرامش 64 : یعابر 

موش وت  لاصو  مزب  یگراظن  **** موش وت  لامج  وحم  یبش  هک  مهاوخ 

موش وت  لایخ  سوناف  منیشنب و  **** رمع همه  تیور  عمش  دای  هب  هاگناو 

میظع دیما  هب  نم  باوث و  هب  دهاز  هرامش 65 : یعابر 

میظع دیما  هب  نم  باوث و  هب  دهاز  **** میعن تانج  شهاوخ  ادخ  دراد ز 
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میرک عبط  دنک  شوخ  مادک  ود  نیز  ات  **** تسد هب  هفحت  وا  موریم  یهت  تسد  نم 

فرح ن

نف همه  ردنا  تیبلاغ  هر  نم  اب  هرامش 66 : یعابر 

نف همه  ردنا  تیبلاغ  هر  نم  اب  **** نمشد دیوپ  قلخ  مشچ  هب  هک  مریگ 

نم قلطم  بلاغ  تسبولغم و  وک  **** دناد یم  نیقی  دوخ  هک  دنک  هچ  نیا  اب 

ندیدرگ ناهج  ياوسر  هچ  دیاب ز  هرامش 67 : یعابر 

ندیدرگ ناهج  ياوسر  هچ  دیاب ز  **** ندیزرو ناهن  ناوتیم  وت  رهم  نوچ 

ندید مناوت  یمن  ار  وت  ریغ  اب  **** يرآ دید  میناوت  یمن  هک  یئوگ 

ندیشوپ ناهنگ  یب  هنگ  زا  مشچ  هرامش 68 : یعابر 

ندیشوپ ناهنگ  یب  هنگ  زا  مشچ  **** ندیزرو مرک  تسا  لهس  وت  فطل  زا 

ندیشخب ناوت  یم  هک  یهنگ  مراد  **** اما مهانگ  یب  هک  منکن  يوعد 

نم هب  ياو  ما  هداتف  نید  هر  زا  رود  هرامش 69 : یعابر 

نم هب  ياو  ما  هداتف  نید  هر  زا  رود  **** نم هب  ياو  ما  هداهن  مدق  هبعک  رد 

نم هب  ياو  ما  هداد  تسد  مالسا ز  **** يزوس ناملسم  قشع  �هسوسو  زا 

نیچ �هفان  زا  تسا  رپ  فان  ات  هرامش 70 : یعابر 

نیچ �هفان  زا  تسا  رپ  فان  ات  **** نیشن هلجح  نآ  رتسب  هت  یئوگ ز 

نیمز هب  دراب  ریبع  اوه  رشح  ات  **** دنناشفا رگا  شرتسب  بش  رداچ 

نیا تسا  مارآ  ربص و  يالب  هچ  تفا  هرامش 71 : یعابر 

نیا تسا  مارآ  ربص و  يالب  هچ  تفا  **** نیا تسا  مایا  تفآ  وگم  مالسا 

نیا تسا  مالسا  هچ  مالسا  توق  زا  **** داب رب  نامیا  كاخ  داد  دمآ و  رفک 

نیبب رابج  تردق  وا  تروص  رد  هرامش 72 : یعابر 
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نیبب رابج  تردق  وا  تروص  رد  **** نیبب رادنید  لد  يا  ارم  مالسا 

نیبب راتات  ناوهآ  نز  ندرگ  **** رگنب شناگژم  غیت  هدیشک  هک  شمشچ 

فرح و

وت تمصع  نم  شیالآ  �هنعط  رد  هرامش 73 : یعابر 

وت تمصع  نم  شیالآ  �هنعط  رد  **** وت توخن  زا  میاد  تسه  هک  خیش  يا 

وت ترضح  زا  تشهب  نم و  خزود ز  **** وت تعاط  زا  دوب  مک  ادخ  وفع  رگ 

وت تمدخ  رمک  مدنب  همه  زا  شیب  هرامش 74 : یعابر 

وت تمدخ  رمک  مدنب  همه  زا  شیب  **** وت تلود  �هبکوک  دسر  وچ  متفگ 

وت تبحص  فرش  مباین  دوز  ات  **** دیردب تحص  سابل  میعلاط  یب 

وت تمدخ  رد  هدنب  رازه  دنتسه  هرامش 75 : یعابر 

وت تمدخ  رد  هدنب  رازه  دنتسه  **** وت تعیمج  ساپ  رهب  هک  دنچره 

وت تلود  ینابساپ  هب  لوغشم  **** تسا هیعدا  زک  تسایر  یب  هدنب  کی 

وت يداه  ادخ  ریش  نید  يداو  رد  هرامش 76 : یعابر 

وت يداه  ادخ  ریش  نید  يداو  رد  **** وت يدایص  ریسا  کلف  ریش  یل 

وت يداهرف  كولم  يورسخ  اب  **** دجنس یم  درخ  نازیم  هب  كاردا 

ورف هتفر  نیمز  هب  مزمز  هچ  بآ  هرامش 77 : یعابر 

ورف هتفر  نیمز  هب  مزمز  هچ  بآ  **** وا تلجخ  زک  شخب  ضیف  رثوک  نیا 

ورد هداتفا  شتآ  وت  خر  سکع  زک  **** بجع هچرس  زا  دور  نوریب  دشوج و  رگ 

وزا مرادرب  ماک  هراظن  هب  متفگ  هرامش 78 : یعابر 

وزا مرادرب  ماک  هراظن  هب  متفگ  **** وزا مراد  یمدرم  مشچ  هک  خوش  نآ 
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وزا مراک  دش  مامت  سفن  مین  زو  **** راک زا  متفر  مامت  شخر  هدیدان 

فرح ي

یئاحطب کلم  حدم  هب  يارآ  هرامش 79 : یعابر 

یئاحطب کلم  حدم  هب  يارآ  **** یئارآ دادم  هب  نوچ  قرو  هماخ  يا 

یئاضیب ملق  غاز  زا  يا  هضیب  ره  **** شخر رون  تفص  رد  دنک  هک  یهاش 

يا هدمآ  تسس  رهم  افو و  هار  رد  هرامش 80 : یعابر 

يا هدمآ  تسس  رهم  افو و  هار  رد  **** يا هدمآ  تسچ  هچرگا  رگد  هار  رد 

يا هدمآ  تسرد  یلو  يا  هدمآ  رید  **** افو رید  هدعو  تسرد  رای  يا 

يدرک منوتس  افو  هگراب  رد  هرامش 81 : یعابر 

يدرک منوتس  افو  هگراب  رد  **** يدرک منومزآ  رهم  هب  هک  نآ  اب 

يدرک منورب  دوز  دوخ  رطاخ  زا  **** تسارم هک  كرحت  رید  مدق  نای  اب 

يراد تردق  جالع  رب  هک  رکش  دص  هرامش 82 : یعابر 

يراد تردق  جالع  رب  هک  رکش  دص  **** يراد تفلک  هچرگا  درد  تفلا  زا 

يراد تحص  باکر  رد  هک  تسادرف  **** زورما تسا  درد  رتسب  رب  هک  ياپ  نآ 

یسب هدرب  قبسامن  ناهج  ماج  زا  هرامش 83 : یعابر 

یسب هدرب  قبسامن  ناهج  ماج  زا  **** یسر هتکن  ره  هدید  رد  هک  ضوح  نیا 

یسک تسدیدن  هنوگ  نیدب  �هنییآ  **** تسنوگانوگ تروص  دص  �هنییآ 

یناگوچ کلف  زا  تشذگ  هشوگره  هرامش 84 : یعابر 

یناگوچ کلف  زا  تشذگ  هشوگره  **** یناطلس تبون  گناب  دمآ و  دیع 

یناخ دمحم  سوک  �هلغلغ  زا  **** تفرگ شوگ  مصا  رذج  نیرب  خرچ  رب 

يو تعفر  رد  لالتخا  دنک  تعجر  هرامش 85 : یعابر 
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يو تعفر  رد  لالتخا  دنک  تعجر  **** يو تیاز  دور  کلف  رب  هک  مجنره 

يو تعجر  رد  تستداعس  راثآ  هک  **** تسیرثا بیارغ  مجن  یلو  باون 

یهام ات  هم  تارذ ز  وت  مرگرس  هرامش 86 : یعابر 

یهام ات  هم  تارذ ز  وت  مرگرس  **** یهاشنهاش �هدرپ  ارس  عمش  يا 

یهام یهام  هک  مجع  برع و  زا  گناب  **** دزیخرب ینکفا  هرهچ  هدرپ ز  رگ 

تاعطق

فرح ا

امن وشن و  هب  نآ  رد  دندوب  هک  هرامش 1 :

امن وشن و  هب  نآ  رد  دندوب  هک  **** رمثلاریثک لخن  هدننیب  ود 

ایض یناهج  ناشیا  زا  درب  یم  هک  **** رثا تداعس  ردب  �هدنبات  ود 

ازف تجه  هب  مسا  نآ  هب  یمسم  **** نسح يوخ  قلخ و  بحاص  یکی 

انثلا هیلع  ردیح  مان  ورب  **** مانکین مدرم  هدبز  یکی 

اضق مکح  هب  اپ  زا  دنداتف  **** لجا داب  دنت  زا  رابکی  هب 

ابرقا فرشا  دب  هک  ردارب  **** تسشن تلذم  كاخ  هب  مغ  نیزو 

اکذ بحاص  نادنخس  حیصف  **** يرجات نارجات  رورس  ورس 

اقب ار  يرجات  دوب  یهلآ  **** تفگ لقع  متساوخ  ناشخیرات  وچ 

ابق هتوک  دوب  يدهاش  نخس  **** باسح مدرک  هچ  ار  وا  طخلا  مسر  هب 

اسر تدمدق  رب  تفای  درخ  **** فورح سابل  ظفلت  رد  یلو 

اخس بارش  تمسق  وا  �هویش  دوب  هک  هرامش 2 :

اخس بارش  تمسق  وا  �هویش  دوب  هک  **** رثوک یقاس  دالوا  بلاغ  فیرح 
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افخ تشادن  يا  هرذ  وا  يزورف  ناهج  **** رهم وچ  هک  یمساق  هاش  افص  مزب  غارچ 

یبص بارش  وا  هب  نارود  یقاس  دناسر  **** درک شنارگ  رس  لاسما  وچ  بیش  رامخ 

ایند یتشاد  بیز  رگد  هام  هس  وزو  **** يداد ناما  رگا  شلاس  رس  ات  هنامز 

الوم مساق  هاش  لجا  ماج  هدیشک  **** شخیرات يارب  یتفگ  هنیآ  ره  درخ 

ایند زورف  لفحم  نودرگ  دوب  هدیدرگ  هرامش 3 :

ایند زورف  لفحم  نودرگ  دوب  هدیدرگ  **** شدوجو وترپ  زک  عمش  نآ  دمحم  ناطلس 

ادیپ حالف  رون  شنیبج  علطم  زو  **** رهاظ حالص  گنر  دوب  شخر  �هحفص  رد 

اوام تخاس  دلخ  رد  رفاسم  دش  رهد  زو  **** تسب رب  تخر  وچ  هگان  رمع  یئافو  یب  زا 

انرب ریپ و  مارآ  دندرب  هیرگ  هآ و  زو  **** ردارب لد  دش  نوخ  تخوس  مغ  ردپ ز  ناج 

ام دمحم  ناطلس  رفاسم  دش  دنتفگ  **** وا تلحر  خیرات  ناشیزا  متخاس  نوچ 

ار ناسحا  یشوخ  ضارعا و  تلاح  رد  هرامش 4 :

ار ناسحا  یشوخ  ضارعا و  تلاح  رد  **** ار ناشفا  باعل  بل  ینز  وچمه  رب 

ار نالفط  نورب  درواک  هرخسم  نوچ  **** تمروآ قلخ  هگاشامت  هب  مهاوخ 

الوم تبحم  زج  وا  لد  رد  دوبن  هرامش 5 :

الوم تبحم  زج  وا  لد  رد  دوبن  **** ریصن وچمه  هک  یتریح  یلو  یلع  گس 

الاب ملاع  دمآ ز  یلع  تعافش  **** شخیرات رهب  تفر و  یلع  یتسود  هب 

فرح ب

باقن ناما  نم و  ادهاش  دوشگ  خر  زو  هرامش 6 :

باقن ناما  نم و  ادهاش  دوشگ  خر  زو  **** دیشک رفظ  حتف و  هورذ  هب  رس  وچ  تلود 

بانج کلف  ریرس  باتفآ  ياراد  **** نارماک هاش  نیکم  رورسدنسم  رب 

یناشاک مشتحم  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 824زکرم  هحفص 737 

http://www.ghaemiyeh.com


بالقنا درگ  زا  رفظ  خر  �هدنیوش  **** نامزلا رخآ  نتف  �هدنهد  نیکست 

بارتوب دقن  لک  �هطقن  رادراگرپ  **** ناشن هش  هاش  ناهج  هانپ  ناخ  بسامهط 

بایماک تشگ  وا  یسوب  باکر  زا  تسج  **** رهد ماک  هک  نویامه  يامه  فرط  کی  زا 

باحس رب  دوس  دوخ  رس  وا  سوبیاپ  زا  **** مور هاشداپ  فلخ  رگد  بناج  زا 

باکر ار  هاش  ناهج  يوجماک  دیسوب  **** تفگ لقع  مدیبلط ز  نارق  نآ  خیرات 

باتفآ سوباپ  هب  دیسر  بجع  یهام  **** تفگ لاوس  مدرک  هنراقم  نیا  خیرات 

بانج یلاع  نآ  توف  زا  عرش  راک  رد  للخ  دص  هرامش 7 :

بانج یلاع  نآ  توف  زا  عرش  راک  رد  للخ  دص  **** دش هک  نیدلادامع  یضاق  بسن  یلاع  دیس 

باسح يور  زا  شخیرات  دش  عرش  کلم  هاش  **** نیگن ریز  رد  عرش  کلم  تشاد  شناد  نوچ ز 

بانج کلف  هام  �هبترم  رهپس  رهم  هرامش 8 :

بانج کلف  هام  �هبترم  رهپس  رهم  **** یبن تیرذ  هصالخ  نامز  نیز 

باوص هر  ردنا  زج  یعس  ياپ  داهنن  **** ناهج رد  هک  نآ  نید  تلم و  ماوق  ینعی 

باش خیش و  دوب  وا  نمرخ  نیچ  هشوخ  مه  **** درخ گرزب و  شدوج  عرزم  رذب  هدروخ  مه 

باتفآ ود  شدوجو  رهپس  زا  دز  رب  رس  **** دوب ضیف  راونا  علطم  هناگی  نآ  نوچ 

بایماک هتشگ  يرگد  يرفعج  ملع  زو  **** يردیح تالامک  هب  یکی  هتسارآ 

باسح رد  درواین  باتفآ  ود  زا  ریغ  **** درخ وا  خیرات  یپ  زا  تشذگرد  نوچ 

باوخ هب  تفر  ناهج  هدیدان  هک  نآ  هرامش 9 :

باوخ هب  تفر  ناهج  هدیدان  هک  نآ  **** ردپ نیب  ناهج  مشچ  مدرم 

باذع نمیا ز  مرجمان  لفط  **** یلع هاش  ناهج  غاب  �هچنغ 

باقن دنکفین  هرهچ  زا  یلگ  **** وا یئوبشوخ  غاب ز  نیردناک 
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باتشب شتشهب  رازلگ  يوس  **** دندرب نارود  نشلگ  زا  هک  ات 

باسح هب  درآرد  يوبشوخ  لگ  **** دیوج شتافو  خیرات  هکره 

بیصن یلعم  تشهب  شداب  هک  هرامش 10 :

بیصن یلعم  تشهب  شداب  هک  **** ینغلادبع فطل  نشلگ  لگ 

بیصن اج  نامه  شرود  ماج  زا  دش  **** لجا بارش  داتف و  تبرغ  هب 

بیصن ازفا  تحار  یلزنم  نینچ  **** شدش ینیعبرا  زا  سپ  نوچ  یلو 

بیصن ار  وا  دش  كرابم  ياج  هچ  **** تفگ درک و  يو  خیرات  رکف  درخ 

فرح ت

تاذ هب  مه  سک  همه  زا  تافص  هب  مه  هرامش 11 :

تاذ هب  مه  سک  همه  زا  تافص  هب  مه  **** دوب زاتمم  هک  هبتر  کلم  ریم 

تانیاک وا  یموصعم  دهاش  **** دندماک یتفص  یسدق  دیس 

تامم تایح و  کلم  شرظن  رد  **** دومن يواسم  هک  نآ  میرک  ریم 

تاجن هجوت  لابهش  هب  تفای  **** رطخرپ هگ  ماد  نیزا  هگان 

تافص یسدق  دیس  نیزا  فیح  **** تفگ هشیدنا  يو  خیرات  یپ  زا 

تسین تروص  رب  رحب و  رد  یعماط  وا  نوچ  هک  نآ  هرامش 12 :

تسین تروص  رب  رحب و  رد  یعماط  وا  نوچ  هک  نآ  **** ناوخ هصق  لامج  دوخ  دهع  عامط  ثعشا 

تسرپرز يادگ  رخ  نآ  دیهج  ذخا و  زا  تسر  **** دوب هک  يدرف  ره  دنتشک و  ناهگان  شنایرمج 

تسر عامط  ثعشا  زا  دوب  هک  يدرف  ره  تفگ  **** درخ ریپ  زا  تساوخ  شلتق  خیرات  نوچ  لقع 

تسا رونم  شلدع  لقیص  شو ز  هنیئآ  هرامش 13 :

تسا رونم  شلدع  لقیص  شو ز  هنیئآ  **** کلم يور  هک  ترازو  نامسآ  دیشروخ 
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تسا ربمایپ  لآ  تلود  راد  هدنیاپ  **** وا دهع  هک  تدایس  هاگراب  ناطلس 

تسا رقحم  سابل  شایربک  دقرب  **** ناهج یئاراد  هک  هنامز  رواد  نآ 

تسا رخسم  شناهج  ود  دز  هک  ره  هرابکی  **** وا يالو  سوک  هک  هنامز  یلاو  نآ 

تسا رز  رب  هکس  زا  رت  هتسشن  لد  حول  رب  **** وا مان  هک  دمحم  نید  نیما  ینعی 

تسا رت  هنگ  یب  کلم  نآ ز  باکترا  رد  **** نم تاذ  هک  یئاطخ  نامگ  نم  هب  شدوب 

تسا رگنل  نیکمت و  فلاخم  نآ  راهظاک  **** رارق یتدم  دوخ  هب  دوب  هداد  هک  نآ  اب 

تسا رورپ  هتکن  نآ  یعبط  خوش  هک  اجناز  **** تسوا خوش  عبط  يرورپ  هتکن  هک  اجناز 

تسا روخ  رد  ران  ار  وت  یمرجم و  هک  ینعی  **** نم رهب  داتسرف  شود  ران  قودنص 

تسا رشق  دوصقم  تحدم  درون  نادیم  هرامش 14 :

تسا رشق  دوصقم  تحدم  درون  نادیم  **** تسا رواکت  ینعم  یپ  زا  معبط  شخر  ات 

تسا رمخم  ناشیشک  رید  بورکاخ  زا  **** وا دیلپ  مسج  هک  بعک  زامن  یب  نآ 

تسا ربارب  ناطیش  هب  دیش  قرز و  رکم و  رد  **** شردام هداز  ات  هک  موش  زاس  هلیح  ناو 

تسا رجعم  ياه  نیچ  هنومن  اه  هدقع  ناو  **** يرجعم هناسورع  تسوا  خرس  راتسد 

تسا ربارب  یچوق  هناخ  هب  دهن  یم  نوچ  **** تسیگناخ راچ  زا  شرس  رب  هک  يدبنگ  نآ 

تسا رت  نوبز  نارود  رتنق  ریز  هب  رخزو  **** شیگر دب  تسنوزف  شومچ  رتسا  زا 

تسا رخ  نیا  رادیرخ  هک  ناحتما  زا  دنیوگ  **** دنروآ شرازاب  يوس  رگ  هدیشک  رتنق 

تسا روخ  رد  هک  یلوپ  هس  ود  کی  هب  دنک  شعیب  **** مارح رز  زا  يا  هدش  هیس  نام  ناخ و  نوچ 

تسا رگید  ناغالا  نیاک ز  دنروآ  رذع  **** نورب رس  تلیح ز  هب  دننک  شرتنق  رگ 

تسا رتنق  دوصقم  هلماعم  نیزک  دیوگ  **** مشخ يرتشم ز  دنک  عیب  خسف  لاحلا  یف 

تسا مایا  قلخ  يارآ  كرات  هرامش 15 :
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تسا مایا  قلخ  يارآ  كرات  **** ترد كاخ  هک  ناتسآ  کلف  يا 

تسا مارجا  مشچ  شخب  ایتوت  **** تهر درگ  هک  نابساپ  رمق  يو 

تسا مار  ار  وت  تلود  ضیار  **** دنلب رهپس  شکرس  نسوت 

تسا مادقا  تحت  كالفا  تخت  **** ار وت  ردق  عیفر  نامداخ 

تسا مارهب  هداتسیا  رود  هک ز  **** تنادنب غیت  لیخ  زا  یکی 

تسا ماب  هیالط  رد  تا  هرهز  **** کیل ناویک  تسوتریپ  �هدنب 

تسا ماهفا  دح  رترب ز  �هیاپ  **** ار وت  ساسا  نامسآ  تعفر 

تسا ماهوا  سایق  زا  عانتما  **** ار وت  سایق  عنتمم  تمصع 

تسا مالسا  نکرو  نامیا  تشپ  **** نوتس هدوتس  نآ  تنوع  �هیاپ 

تسا مانصا  تسکش  ردنا  رفاک  **** جاور وت  زا  دراد  هک  سب  قح  نید 

تسا ماک  رد  هک  نابز  نیا  تسا  زجاع  **** تافص �هتشرف  يا  وت  تافص  رد 

تسا ماجنا  تریح  هک  تتاذ  فصو  **** زاغآ منک  نابز  نیمادک  هب 

تسا مان  يرپ  ار  وت  یکلم و  **** یناسنا سابل  رد  يروح 

تسا ماقرا  زجعم  کلک  رد  هزرل  **** ار روصم  تخر  لاثم  رد 

ریوصت هک  ناز 
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تسا ماجرا  راگن  تروص  راک  **** تسار وت  هک  یتروص 

تسا ماش  ات  هداتسیا  حبص  هک ز  **** يا همداخ  هنیمک  ره  ترد  رب 

تسا مادخ  یکی ز  شنامساک  **** نامز نیمز و  �همودخم  تسه 

تسا مادنارب  شا  هزرل  بش  هب  ات  **** تمرح رد  هچ  دهن  یم  اپ  رهم 

تسا مارآ  نت  رد  وت  تافتلا  ز  **** ارم ناج  هک  ناج  سنا و  هش  يا 

تسا مال  فلا  نآ  وت  دوجس  رد  **** یفلا دش  هچرگ  فعض  زا  منت 

تسا مارحا  رد  ترد  فاوط  زا  **** زور بش و  مرح  يوهآ  نآ  ملد 

تسا ماکان  هب  ترد  زا  رود  هک  نت  **** رس رب  دنک  یم  كاخ  دسح  زو 

تسا ماهلا  کیپ و  هاگرذگ  هک  **** تنویامه رطاخ  هطخ 

تسا مالعا  ضرع و  هب  تجاح  هچ  سپ  **** هار دراد  هچ  نآ  رد  يرس  همه 

تسا ماگ  کی  ریصن  ات  نم  هک ز  **** وت یئادف  حدام  نآ  منم 

تسا ماد  هناد و  هلمج  ناشحدم  **** عمط رهب  هک  ما  هقرف  نآ  زا  هن 

تسا ماربا  رازه  اب  یشهاوخ  **** مد ره  ناشزاین  نابز  ای 

تسا مالآ  عیمج  ياود  هک  **** تسوت هجوت  مشتحم  شهاوخ 

تسا ماک  ناهج  ناهج  نآ  یپ  رد  **** ارم تسه  هک  یماکان  هچرگ 

تسا ماع  نم  لاح  هب  تبسن  وت  زا  **** یپ رد  یپ  صاخ  ماعنا  هچرو 

تسا ماعنا  رازه  دص  زا  رتهب  **** شیوخ گس  ارم  يا  هتسناد  هک  نیا 

تسا نیسح  تبرت  ریاز  نوچ  هرامش 16 :

تسا نیسح  تبرت  ریاز  نوچ  **** هفیلخ فرش  کلف  ردب 

تسا نیسح  تبحم  هب  نازان  **** يرطف رهم  لزا ز  حبص  رد 
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تسا نیسح  تداهش  مایا  **** شتوف نامز  رد  هدش  یناف 

تسا نیسح  تیانع  کش ز  یب  **** متفگ هک  تقفاوم  نسح  نیو 

تسا نیسح  تعافش  خیرات  **** ار وا  هک  رت  بوخ  همه  زا  نیا 

تسین هلاگرپ  کی  وت  ریگ  يرتشم  حدم  هب ز  هرامش 17 :

تسین هلاگرپ  کی  وت  ریگ  يرتشم  حدم  هب ز  **** مشتحم مظن  ناکد  رد  هک  تمشح  کلف  يا 

تسین هلالد  تعنص  جایتحا  ار  کی  چیه  **** مظن هب  درآ  یم  وت  دقع  رد  هک  ار  ناسورع  ناو 

تسین هلاگنب  رد  هک  رکش  ردق  نآ  مه  رس  رب  **** دهن یم  تیانث  رد  ینیریش  زا  شقطن 

تسین هلابند  رد  شیهاتوک  هک  يواب  يذغاک  **** تسه هعطق  نیا  دسر  یم  یپ  زک  راعشا  رگد  اب 

تسین هلاژ  نآ  کی  دص  يروس  گرب  دص  لگ  رب  **** تسوا راخذ  لدرد  تیانث  زک  رد  ردق  نآ 

تسین هلاه  یب  شترکف  رهپس  رب  یهام  چیه  **** تسا شراب  دعتسم  الاح  هک  سب  شعبط  ربا 

تسین هلاوج  �هلعش  لثم  لصا  یب  نخس  نیو  **** داهن اپ  تحدم  �هلاس  دص  هگ  نالوج  رد  وچ  وا 

تسین هلاس  ره  ارچ  نارای  رگد  ناسحا  وچمه  **** تارب رد  يرجم  تسا و  موقرم  هک  شماعنا  هجو 

تشهب راهنا  فرط  رب  دز  همیخ  نوچ  ناهج  زا  هرامش 18 :

تشهب راهنا  فرط  رب  دز  همیخ  نوچ  ناهج  زا  **** فطل ناتسب  ارس  ورس  نآ  کی  هب  یناج  ازریم 

تشهب راونا  تفات  یم  نامسآ  نیمز و  رب  **** نآ سکع  زک  یخر  اب  مدید  باوخ  رد  شبش  کی 

تشهب رازلگ  تفگ  دوشگ و  نادنخ  �هچنغ  **** تساجک تیاج  وت و  خیرات  تسیچ  لگ  يا  متفگ 

فرح ح

حیصف تالاقم  مظن و  بحاص  هرامش 19 :

حیصف تالاقم  مظن و  بحاص  **** مالک شوخ  حیصف  ناوخالا  هدبز 

حیرص یفخم و  رهد  شدوتس  یم  **** بش زور و  امعم  رعش و  رد  هک  نآ 
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حیبص شتالامک  صخش  �هرهچ  **** دوب هتشگ  ار  وا  هداب  حوبص و  زا 

حیبذ دیص  نوچ  داب  رب  ناج  داد  **** لجا دایص  دادیب  زا  هگان 

حیحص خیرات  شیدنارود  لقع  **** تفاین نوچ  شتافو  خیرات  رهب 

حیصف تالامک  زا  فیح  دص  فیح و  **** تفگ لاس و  کی  نوزف  تدم  رب  هدرک 

فرح د

دازکاپ يوخ و  یکلم  تنیط و  هزیکاپ  هرامش 20 :

دازکاپ يوخ و  یکلم  تنیط و  هزیکاپ  **** دوب هک  یقت  دمحم  �هدیمد  ون  گربلگ 

داب هب  دش  هاگان  هثداح  داب  دنت  زا  **** هتفاین یئامن  وشن و  رهد  غاب  رد 

داشگ دوخ  يور  لگ  رجه  نوخ ز  يوج  دص  **** ردپ �هدید  دنز  مشچ  راس  همشچ  رد 

دارم نشلگ  لگ  فیطل  نآ  خیرات  **** نامد مه  وت  زا  دنبلط  رگا  نیشنمه  يا 

داب هب  یلگ  گرب  وچ  تفر  يوگب  هگ  ناو  **** نیزح �هلان  لد  رآرب ز  تفص  لبلب 

داد ناش  تکوش و  بابسا  همه  زا  هدایز  هرامش 21 :

داد ناش  تکوش و  بابسا  همه  زا  هدایز  **** ار وت  راگدرک  هک  نیطالس  ذالم  ایا 

داد ناکم  اب  یتشآ  ار  همه  اه  لاحم  **** وت تردق  صخش  هک  نیقاوخ  ذاعم  ایا 

داد نارود  طاسب  ردنا  يرواد  داد  هک  **** تستدلاو رود  وت و  نامز 

داد ناوتن  چیه  هب  ینوبز  شنتسب ز  هک  **** عمج بحاص  نابز  لزلزتم  تیانع 

داد ناوید  هب  نم و  زا  يا  همشقا  هتفرگ  **** دریگ یم  راب  هس  یفرح  هب  هک  نابز  نآ  هب 

داد نادنچ  ود  مدیاب  نآ  تمسق  يادا  **** منکن رگا  زور  تسیب  ات  هک  هناسف  نیا  هب 

داد ناج  رز  ياج  هب  دهاوخ  هک  هدیسر  نآ  هب  **** وا تلاح  مامت  هام  هس  هتشذگ  نونک 

داد ناهاوخ  ضرق  هب  دهاوخن  هدعو  ریغ  هک  **** یناطلس دیدش  دیق  دیقم  نآ  زا 
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داد ناسحا  ياون  یپ  زا  دمآ  يریشب  **** سای �هیآ  دناوخ  وچ  مشوگب  لاح  نابز 

داد ناطلس  هک  وشم  لسوتم  سک  چیه  هب  **** سکان یمارح  نآ  رز  نتفرگ  رد  هک 

داد ناید  راگدرورپ  وت  هب  مرک  زا  هک  **** دوجو تواخس  تمه و  نیزا  هللا  كرابت 

داد ناک  نیافد  كاخ  وت  تسد  داب  هب  **** تفر نیازخ  خیب  وت  دوج  لذب  ز 

داد نامع  لاعفنا  تتبهوم  هک  سب  ز  **** دیکچ هدیشک  میربا  زا  هدش  يوخ  مامت 

داد نامرف  رهد  راک  رد  وت  يار  هچ  رهب  **** دمآ لعف  هب  انشآ  بل  هب  هتشگن  نخس 

فطل هب  نوچ  ارم  راگدرک  هچ  **** ریبدت شوخ  رهپس  نیاک  رگنب  ناربدم 
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داد ناماس 

داد ناسآ  ینابز  یب  وا  يزاب  رکم  ز  **** دناوخیم شا  هنامز  نابز  رهد  هک  یسک 

داد وکین  واب  داد  لزا  ودب  زا  هچره  هرامش 22 :

داد وکین  واب  داد  لزا  ودب  زا  هچره  **** لیلج رابج  هک  هاج  مج  لد  متاح  ناخ 

داد وگ  تحدم  هدنب  کی  هب  جنس  نخس  نآ  **** دنهد هدنب  دص  هب  هک  نآ  كولم  جنگ  ورز  زا 

داد ور  دیاوف  ار ز  نامرد  یب  ام  هچره  **** زاون كولمم  کلام  نآ  تلود  زا  دوب 

داد وا  رز  یلو  میدیشک  هاش  زا  تنم  **** دوب یجنگ  زا  هب  تقو  نیرد  هک  يدقن  رهب 

داهن ربکا  قلاخ  رما  هب  رس  هرامش 23 :

داهن ربکا  قلاخ  رما  هب  رس  **** لجا هار  رد  هراچ  یب  ظفاح 

داهن رس  ظفاح  هک  دش  امعم  نیز  **** شندرک تلحر  خیرات  اضق  زا 

درک شاخرپ  وا  تخب  اب  رنه  یب  خرچ  هک  نآ  هرامش 24 :

درک شاخرپ  وا  تخب  اب  رنه  یب  خرچ  هک  نآ  **** رصع نادنمرنه  رخف  ناهج  كارتا  بیز 

درک شاف  ناهنپ  ياه  یفاکشوم  زا  يا  همش  **** رنه جنگ و  تمکح و  رحب  صاوغ  نآ  يریپ 

درک شاخشخ  هناد  کی  رد  خاروس  کی  یس و  **** داد بیترت  دوخ  رکف  زا  رت  کیراب  یبقثم 

دزادنا رانک  هب  رهوگ  همه  مطالت  رد  هرامش 25 :

دزادنا رانک  هب  رهوگ  همه  مطالت  رد  **** تمرک اخس و  يایرد  هک  هشیپ  اطع  يا 

دزادنا راذگ  حور  کبس  قلخ  زا  يورب  **** يرادقم نارگ  وت  لثم  هک  تسیک  مشتحم 

دزادنا راثن  رهب  تهر  هب  دراد  هچناک  **** هب نآ  نونکا  دش  زارفارس  فطل  نیا  هب  نوچ 

دزادنا راقو  هوک  يا  وت  ياپ  رد  هچ  نآ  **** تسین رت  بسانم  گنس  نارگ  مظن  زا  کیل 

دش ات  ود  کلف  تشپ  تبیصم  نآ  راب  زک  هرامش 26 :
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دش ات  ود  کلف  تشپ  تبیصم  نآ  راب  زک  **** مایا رب  نارگ  دمآ  نادنچ  ریما  توف 

دش ام  دارم  لخن  زین  شتلحر  خیرات  **** دوب ام  دارم  لخن  یتسه  ضایر  رد  نوچ 

دش رفاسم  رهد  تخات و ز  رعاش  يروصنم  هرامش 27 :

دش رفاسم  رهد  تخات و ز  رعاش  يروصنم  **** یبقع رفس  رهب  ناج  دنمس  هاگان 

دش رعاش  يروصنم  زین  شتافو  خیرات  **** دوب رعاش  يروصنم  وا  مان  هک  هفرط  نیا 

دش لباقم  فرش  زا  دلخ  هب  هک  هرامش 28 :

دش لباقم  فرش  زا  دلخ  هب  هک  **** زرملاراد موب  زرم و  اذبح 

دش لماش  راگدرورپ  فطل  **** شلابقا نوچ ز  هک  نیا  فرش  هچ 

دش لزان  دوجو  رهپس  زا  **** اج نآ  ناخدارم  ناطلس  ریم 

دش لیاس  هنیمک  ار  وا  متاح  **** تسد رد  نوچ  درک  کلم  متاخ 

دش لیاز  هنامز  زا  ملظ  مسر  **** شتلدعم موسر  مومع  رد 

دش لداع  ویدخ  نآ  دنب  دقع  **** ار تلود  سورع  هتوک  هصق 

دش لماک  بابش  دهع  هب  هک  **** یفلخ شدزیا  داد  نآ  زا  دعب 

دش لیابق  �هلبق  فرش  زک  **** لابقا �هجیتن  نآ  فلخ  وچ 

دش لثاما  رورس  ورس  هک  **** ناخ دمحم  ازریم  ترضح 

دش لفاحم  �هدنزورف  مه  **** تشگ سلاجم  �هدنزارط  مه 

دش لیام  هرهز  هب  هم  نآ  عبط  **** فیرش لسن  ياقب  يارب  نوچ 

دش لحاس  يوس  هب  هجوتم  **** يرهوگ مه  لالج  طیحم  ناز 

دش لضاف  هنازخ  دص  شتمیق  **** نوک ود  ياهب  رد  هک  نآ  رهوگ  هچ 

دش لیاق  رهد  شیهاش  هب  هک  **** ناخ یهاشریم  کلم  ثراو 
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دش لصاو  دوجو  کلم  هب  نوچ  **** داژن باتفا  هام  نآ  لصاح 

دش لصاح  باتفآ  زا  یهام  **** متفگ شتدالو  لاس  رهب 

دش وجماک  نوچ  يرفعج  ملع  ز  هرامش 29 :

دش وجماک  نوچ  يرفعج  ملع  ز  **** رفعج ریم  تدایس  جوا  هم 

دش ور  هزات  سب  وزا  ملع  دقن  هک  **** دز يا  هکسون  زا  شناد  کلم  هب 

دش وب  گشم  شدوجو  كاخ  نازو  **** درک رس  هبعک  هار  هاگ  نآ  داب  وچ 

دش وطنقتال  هجل  قرغ  هک  **** تمحر ربا  نادنچ  دیراب  وا  رب 

دش وزرآ  شرحب  ریس  سنوی  وچ  **** ثداوح نافوط  نایغط  زا  سپ 

دش وا  حور  غرم  ماد  شجوم  هک  **** جوم دز  كالفا  رب  رحب  کشرس 

دش ورف  سنوی  لجا  يایرد  هب  **** متفگ دندرک  بلط  شخیرات  وچ 

دننام یب  میلس  عبط  هب  يو  هرامش 30 :

دننام یب  میلس  عبط  هب  يو  **** اتمه یب  میرک  تاذ  هب  يا 

دنمک دیص  هنیمک  نودرگ  ریش  **** ار وت  رهد  هاگ  ریجخن  هب  يو 

دنلب باتفآ  وچ  تلظ  ردق  **** یلاع نامسآ  وچ  تردق  لظ 

دنسرخ يرکاچ  فیرشت  هب  روخ  **** زور همه  ناگدنب  وچمه  تهر  رد 

دنبرد یگدنب  ناونع  هب  هم  **** بش همه  نارکاچ  وچمه  ترد  رب 

دنمتجاح رهپس  تنوع  هب  يا  **** ان اویا  رهپس  اباتفا 

دنب رویز  باتفا  هم و  زا  **** دوب سلطا  خرچ  وت  فطل  هب  يو 

دنژن ریقف  نیا  هب  يدرک  هدعو  **** دوخ كرابم  نت  زک  یتعلخ 

دنزگ مشچ  قلخ  دیاین ز  هک  **** فرش وت  نت  زا  دیاب  یم  هک  سب 
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دنرب هب  اه  هتشرف  نم  رب  زا  **** یئامرف فطل  هک  مد  نآ  مسرت 

دناشفا لیاس  هب  رز  رپ  نماد  بیج و  هک  هرامش 31 :

دناشفا لیاس  هب  رز  رپ  نماد  بیج و  هک  **** لد ایرد  تسد  ربا  نآ  هلصوح  رهپس 

دناد یمن  یسک  اناد  رداق  ریغ  هب  **** ادخ قلخ  هب  ناهج  رد  وا  ششخب  باسح 

دنادرگ راسمرش  ارم  تساوخ  هفحت  هب  **** دید وچ  فطل  نالباق  زا  یکی  ملوا  رد 

دناتسب هداد  هک  اهنآ  هک  دیسر  نآ  هب  **** لباقان تفای  وچ  مراک  رخآ  رد  یلو 

دندیشون اطع  ماج  زا  مرک  ياهعرج  هرامش 32 :

دندیشون اطع  ماج  زا  مرک  ياهعرج  **** ناهج تارذ  همه  تفطل  هک ز  یمیرک  يا 

دندیشوک یم  همه  نآ  عمط  رهبا  رعش  **** میدق نیطالس  حدم  رد  هک  هدیشوپ  تسین 

دندیشوپ نارگد  تعلخ  متفگ و  نم  حدم  **** ارچ هک  ملولم  کیل  ارم  تسین  یعمط 

دنرآ دورف  نامسآ  نخس ز  عاتم  نوچ  هک  هرامش 33 :

دنرآ دورف  نامسآ  نخس ز  عاتم  نوچ  هک  **** توکلم ملاع  ریس  کبس  نارفاسم 

دنرآ دوجس  رد  خرچ  زا  دوخ  عاتم  رب  **** ار ادوس  مرگ  رادیرخ  لیخ  رازه 

دنرآ دوجو  رد  هچ  نآ  دوب  هدنز  هشیمه  **** ناشزجعم هب  نخس  یصخش  شنیرفآ  رد 

دوجو کلم  راکماک  کلم  هرامش 34 :

دوجو کلم  راکماک  کلم  **** شنم هاشداپ  هاج  مج  ناخ 

دودو راگدرک  فطل  �هخسن  **** داد رحب و  دادس و  نامسآ 

دوجس لوط  هب  نارس  شدننک  هک  **** ناخدمحم ناشکندرگ  رس 

دوبر تانئاک  ترصن ز  يوگ  **** رفظ ناجلوص  هب  شمزح  هک  نآ 

دورد غیت  ساد  هب  اهرس  �همه  **** مصخ یتسه  رازتشک  زا  هکناو 
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دوبک رهپس  رب  تسباتفآ  **** شرپس نوگلین  يور  رب  هبق 

دوخ ندرک  همین  ود  رد  وا  غیت  **** بوچ هب  هتسب  زاس  لیپ  دص  تسد 

دوشگ زیت  غیت  حاتفم  هب  وا  **** تسب هثداح  هک  ار  کلم  ره  رد 

دودز دود  ناوت ز  تملظ  گنز  **** شتیبرت يوترپ ز  دوب  رگ 

دورمن شتآ  دنامد ز  لگ  **** دیاش شتیامح  میسن  هب 

دونج تسا و  رکاسع  هانپ  وا  **** کلم ریم و  رازهدص  رگا  تسه 

دوتس شیورسخ  هب  يریما  رد  **** تسازس هک  نارماک  ناخ  نآ  لصاح 

دوس هیلاغ  شیانث  ردنا  ملق  **** درک یم  مشتحم  هک  ینامز  رد 

دورد حدم و  انث و  دورو  زا  **** داد یم  وا  مان  هب  ناوید  بیز 

دوسرف مغ  ریسا  نآ  رس  رب  **** هدنهاوخ ود  رفس  زا  دندمآ 

دود وا  خبطم  هتفه ز  هتفه  **** دمآ یمنرب  هک  یلحم  رد 

دونشوخ نادب  دوش  یئادگ  هک  **** هسیک رد  تشادن  رز  ردق  ناو 

دوجوم هن  دوب و  مودعم  هن  هک  **** مق رد  يا  هضارق  اما  تشاد 

دومیپ یم  فرص  راک  نآ  هار  **** دنس دوجو  اب  هک  یصخش  شیپ 

دومن دقن  مکح  هب  دناوتب  **** ار رز  ناک  دوبن  نوچ  يرگید 

دوج روشک  هاشداپ  نآ  زا  درک  **** نآ نداد  دوجو  سامتلا 

دونش زین  صاخ  فطل  �هدژم  **** نآ اب  شکرابم  نابز  زو 

دودسم هش  دهع  هب  تلهم  هار  **** تسه هک  حور  ناضباق  نآ  زا  سپ 

دوبن تانکمم  شلوصو ز  هک  **** درک مقرز  �هدعو  یکی  هب 

نیقی هک  **** باون رز  �هدعو  یکی  هب 
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دوز هن  رید و  هن  دسر  یم 

دوس ات  نایز  زک  قرف  ردق  نآ  **** تسه وچ  هیسن  دقن و  هجو  رد  کیل 

دومرف یم  هدعو  دنوادخ  هک  **** غلبم نآ  رد  لد  دنتسب  ود  ره 

دودناریق تسا  تلود  ود  هب  هک  **** ریقف يارس  رد  رب  ایلاح 

دوجوب ور  هداهن  اما  یکی  **** دنمدع رد  هک  رز  ود  نیا  رس  رب 

دوسح باتش  رپ  ربص و  مک  ود  نیا  **** دنشکن رگا  بجع  ار  رگد  کی 

دوعوم عبنم  ود  نآ  یپ  ز  **** دنیآ رود  هار  ات ز  ناثراو 

دوزفا ضرق  ود  نآ  رب  رگید  ضرق  **** دیاب ناشنفد  نفک  یپ  زا 

دوجو رد  شریظن  دمان  مدع  زک  هرامش 35 :

دوجو رد  شریظن  دمان  مدع  زک  **** عرو جرد  رهوگ  ردیح  ریم 

دوشگ اهرد  شخر  رب  تیاده  زا  **** رمع زاغآ  رد  دوب  لباق  هک  سب 

دومن مکیقتا  هللادنع  رون  **** شخر ردناک  قح  دزن  مرکا  تشگ 

دوبر تیحالص  يوگ  همه  زک  **** تساور مناوخ  را  شتاداس  �هدبز 

دونش نوچ  تنج  تشگلگ  هدژم  **** یعجرا يادن  زک  سب  نیا  تجح 

دوب تاداس  �هدبز  ردیح  ریم  **** تفگ بیغ  زا  یکی  شخیرات  رهب 

دوش هدنمرش  وت  ریبدت  ریپ ز  درخ  هرامش 36 :

دوش هدنمرش  وت  ریبدت  ریپ ز  درخ  **** روما حالصا  رد  هک  ربدم  تخب  ناوج  يا 

دوش هدنیآ  تجاح  اور  لاسما  وت  زک  **** يراد یباتش  تاجاح  ندرک  اور  رد 

دوش هدنب  ار  وت  هدنز  رگا  ورسخ  دوش  هک  **** نآ لباق  بقل  داهرف  ورسخ  يا  یتسه 

دوش هدنکفارس  وت  ياپ  هب  هدجس  دص  دعب  **** شیوخ يزارفارس  رهب  زا  هگ  حبص  ره  رهم 
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دوش هدنک  رگم  وت  فطل  هب  هک  يراخ  تسه  **** نایادوس دب  یبلق  زا  ملد  رد  ارورس 

دوش هدنکارپ  شازجا  هک  هدرم  نآ  وچمه  **** كاخ هب  هدناشفا  هدش  نم  زا  يرز  ناهافص  رد 

دوش هدنخ  رد  وت  يالاو  تمه  دونشب  **** رگا تمه  مک  نم  زک  مربن  غلبم  مان 

دوش هدنز  نم  �هدرم  نیا  وت  یعس  زا  رگا  **** راک همه  رد  منک  رارقا  تیئاحیسم  هب 

دیسر تساوخ  هچ  رهب  یحدم  تفگ  هرامش 37 :

دیسر تساوخ  هچ  رهب  یحدم  تفگ  **** نامز ناگجاوخ  رهب  زا  هکره 

دید ار  یگجاوخ  درک و  يرعاش  **** امش حیدم  رد  زین  نم  عبط 

دیچ دید  رتهب  هک  ار  لگ  ره  رهد  هرامش 38 :

دیچ دید  رتهب  هک  ار  لگ  ره  رهد  **** يارس ناتسب  نیردنا  لاسماک  هآ 

دیرب شخ  یب  زا  يوخ  شوخان  خرچ  **** راپ دوب  رت  شوخ  هک  ار  یتخردناو 

دیرب وا  سابل  لوا  گرم  تسد  **** لوبق فیرشت  تشادرب  رد  هکناو 

دیدپ نایاپ  ار  رمع  هار  هاش  **** بیش دیاک ز  رتشیپ  ناز  مرجال 

دیسر ناج  دمحم  ظفاح  رس  رب  **** لحم یب  تفآ  تشد  زا  گرم  کیپ 

دیرفآ درف  دوخ  دهع  رد  شدزیاک  **** راگزور دیرف  نآ  ظفاح  هچ  هو 

دیهش هاش  �هماگنه  یمرگ  **** وا سافنا  وترپ  زا  دوب  هک  نآ 

دیشک یم  مرحم  ات  مرحم  زا  **** وا لغش  راظتنا  نارود  هکناو 

دینش یم  مه  نانج  ناروح  شوگ  **** وا گناب  لگ  ارس  متام  نیردناو 

دیمر نوچ  تلحر  سوک  يادص  زا  **** رهد ناتسب  زا  شحور  بیلدنع 

دیرپ ناتسب  نیزا  زاب  یبیلدنع  **** تفگ بیغ  زا  یکی  شخیرات  رهب 

دیحوت ملاع  زارفا  ملع  هرامش 39 :
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دیحوت ملاع  زارفا  ملع  **** تدحو �هشوگ  زورفا  تولخ 

دیدس دس  دادس  دالب  رد  **** حالف رهب  حالص  زا  دوب  هک  نآ 

دیحو دیرف و  يرگنل  نارگ  رد  **** دوب هک  هشیپ  ملح  حور  کبس  ناو 

دیدن هنامز  یحلاص  وا  هچ  هک  **** کیب یحور  حالص  رحب  رد 

دیشچ گرم  يامزآدرم  ماج  **** نارود یقاس  تسد  زا  هگان 

دیرد تایح  �هماج  شلجا  **** بیرغ درم  هکره  تسا  دیهش  نوچ 

دیهش نیسح  اب  داب  وا  رشح  **** شخیرات رهب  میئوگ  هک  هب 

دیشک مهاوخ  ازج  غیت  یتقاط  یب  زا  رخآ  هرامش 40 :

دیشک مهاوخ  ازج  غیت  یتقاط  یب  زا  رخآ  **** باذع نایوگازسان  زا  مشک  یک  ات  مشتحم 

دیشک مهاوخ  اهرازآ  فلسام  فالخرب  **** فالغ رد  سپ  نیز  تشاد  مهاوخ  وجه  ماسح  رگ 

دیشک مهاوخ  افج  هنرو  نابز  غیت  مشک  یم  **** تسود هاوخ  نمشد  هاوخ  منعط  غیت  نوچ  دنز  یم 

دیشک مهاوخ  اوزنا  جنک  نوریب ز  ار  شیوخ  **** يوزنم یجنک  هب  کیره  منک  ار  نامینغ  ات 

دیشک مهاوخ  اجه  رپ  نیباقع  رب  ار  دب  کین و  **** زیتس کی  اب  ندز  مهاوخ  نوچ  عبط  باقع  رب 

دیشک مهاوخ  انف  بادرگ  هب  ششیع  یتشک  **** ما هشیدنا  مزلق  زا  تسا  هشیدنا  یب  هکره 

دیشک مهاوخ  افق  زا  نوریب  وجه  غیت  هب  نم  **** ثبخ هب  ددرگ  یم  هک  ره  نابز  نم  يافق  رد 

دیشک مهاوخ  اهدژا  ماک  هب  ار  انرب  ریپ و  **** دنکف مهاوخ  سفن  بالق  عبط  روز  هب  نوچ 

دیشک مهاوخ  انشآ  شیوخ و  لوا ز  ماقتنا  **** كاچ هناگیب  �هرهز  ددرگ  میب  غیت  ات ز 

دیشک مهاوخ  الب  نادیم  هب  تفآ  رگشل  **** وجه تایباز  دروخ  مه  رب  نآ  نیا و  طاسب  ات 

دیشک مهاوخ  اجر  فوخ و  يوراد  مه  ار  رای  **** دیما مشچ  رد  دنک و  مهاوخ  رایغا  �هدید 

دیشک مهاوخ  اپ  ریز  زا  یسرک  مه  ار  تسود  **** دز رهش  ردنا  مهاوخ  تربع  راد  نمشد  رهب 
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دیشک یبقع  يوس  اقب  تخر  هک  هرامش 41 :

دیشک یبقع  يوس  اقب  تخر  هک  **** ناوج یمارگ  نآ  کیب  حتفلاوبا 

دیشک ایند  اپ ز  یگزات  نآ  هب  **** لگ خاش  ناک  تساخ  ناهج  زا  ویرغ 

دیشک اپ  ناهج  زا  کیب  حتفلاوبا  **** تفگ لقع  متساوخ  وا  خیرات  وچ 

فرح ر

رگ هولج  دوش  لقع  رظن  رد  هرامش 42 :

رگ هولج  دوش  لقع  رظن  رد  **** عبط زیگناز  هک  نم  رنه  ره 

رگج رب  دسر  کشر  زا  یکوان  **** ار هشیپ  دسح  شیدنادب  مصخ 

رکشرپ دنک  وچ  ار  ناهج  ماک  **** نم قطن  لمع  نیریش  یطوط 

رت خلت  دوب  رهز  زا  دسر  نوچ  **** دوسح قاذم  هب  نآ  ینشاچ 

رمثرپ نخس  راجشا  دوش  نوچ  **** نم عبط  نمچ  ياوه  بآ و  ز 

رجش ره  زا  دنک  یشارخ  هویم  **** مینغ لخد  نخان  یتهج  یب 

رپ ریز  دشک  وچ  ینعم  �هضیب  **** نم كرد  بقل  اقنع  ریاط 

رس هضیب  زا  دنز  رگ  سدق  حور  **** مان غاز  شدنک  ور  هیس  مصخ 

رهوگ لحاس  هب  وچ  کت  زا  دنکفا  **** نم تالایخ  يایرد  شبنج 

رجح یهاگ  دناوخ و  فزخ  هاگ  **** ار راوهش  لل  نآ  یعدم 

رطم دزیر  وچ  رهد  نمچ  رب  **** نم کلک  نیرکش  ریطم  ربا 

ریس ناویح  نمشد  ایگ  رهز  **** نآ ضیف  زا  رکشین  دروخ  تسود 

رنه يراد  هک  تسا  نیا  وت  بیع  **** وج بیع  رظن  ردنا  مشتحم 

رهوگ یلاع  نآ  نمم  دمحم  نایعالاهرق  هرامش 43 :
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رهوگ یلاع  نآ  نمؤمدمحم  نایعالاهرق  **** ناهج جاتلاهرد  نارود  شوگ  راوشوگ 

رتدوعسم نامسآ  موجن  زا  یمودق  اب  **** رانک رب  شنیرفآ  رحب  جوم  زا  داتف  نوچ 

رظن فارص  تفای  لیابق  يارا  كرات  **** ار جنگ  ناک  شمدناوخ  تداعس  رحب  رهوگ 

رگد يایرد  رد  دراک  لقع  دشورف  نوچ  **** رکف يایرد  زا  هک  مدید  وا  لابقا  زا  مه  نیا 

رگد خیرات  تشگ  لیابق  يارآ  كرات  **** وا خیرات  کی  دوب  تداعس  رحب  رهوگ 

رگد يرمع  تا  هدعو  ره  زا  يرادروخرب  رهب  هرامش 44 :

رگد يرمع  تا  هدعو  ره  زا  يرادروخرب  رهب  **** ارم دیاب  یم  هک  نازوس  رظتنم  غارچ  يا 

رتزودنا ربص  بویا  زا  رد  رب  یئاونیب  **** ار وت  دیاب  یم  هک  نایامرف  ربص  ویدخ  يو 

رطخ رد  ایرد  فوخ و  رد  ناک  تسوا  ياطع  زک  **** تسا یفرسم  تناشفرد  تسد  هک  نآ  دوجو  اب 

رکشین زا  تابن  نوچمه  رکش  تکلک  ین  زا  **** مادم دزیریم  دوجلا  میقتسم  يانب  رد 

رتشیپ زا  رتشیب  دهاوخ  ماعنا  امش  زا  **** سایق زا  تسنوزف  شسالفا  لاسما  هک  مشتحم 

رصتخم عاتم  اب  لوطم  يانمت  اب  **** يرز كدنا  ندرک  لاح  ره  هب  دمآ  تشیپ 

رز رهب  دمآ  شبنج  رد  رترید  شنابز  ات  **** تابن يداتسرف  رز  ياج  هب  وا  يارب  زا 

رت خلت  لتاق  رهز  زا  دوب  تفم  تابن  نیا  **** دوب رت  نیریش  هک  نآ  اب  لسع  زا  تفم  �هکرس 

رهگالاو لد  ایرد  نآ  تمیق  يرد  رد  هرامش 45 :

رهگالاو لد  ایرد  نآ  تمیق  يرد  رد  **** ناج زع و  رهپس  رهم  نآ  هبتر  یلاع  ریم 

رب رحب و  طیسب  رد  تریس  نسح  زا  ریظن  یب  **** دوب هک  نیدلا  ماوق  دیس  یبن  لآ  �هدبز 

رفس لزنم  نیزا  درک  تخر و  هناخ  مغ  نیزا  تسب  **** نانج رازلگ  ودلخ  ضایر  گنهآ  هب  نوچ 

رگد خیرات  تشگ  ار  وا  تمیق  يرد  رد  **** باسح رد  دش  وا  خیرات  کی  هبتر  یلاع  ریم 

ربنم يور  ناهن  درک  انف  غیم  رد  هرامش 46 :
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ربنم يور  ناهن  درک  انف  غیم  رد  **** ریظن دیشروخ  هم  نآ  ریما  هجاوخ  نوچ 

ریما هجاوخ  زا  فیح  تفگ  دش و  نایرگ  **** مدیسرپ درخ  شتافو ز  خیرات 

رمث کشخ  تخرد  زا  وجم  هاوخم و  نم  ز  هرامش 47 :

رمث کشخ  تخرد  زا  وجم  هاوخم و  نم  ز  **** يزادرپ هتکن  یسانش و  هقیقد  الد 

رثا هدنامن  نم  كاردا  زک  لولم  نانچ  **** میلع ازریم  هجاوخ  تقرافم  زا  هک 

رز نیا  تشگ  راد  هکس  ناسفن  مه  نوع  هب  **** دنتسج وا  توف  خیرات  وچ  هزعا  نم  ز 

رگد صخش  داهن  متاح  رورس  تشاگن  **** یکی تشون  یلع  تیالو  هاش  یمس 

رتمک یکی  نورب  دمآرب  دایز  یکی  **** رکف هناخرابغ  زا  باسح  تقو  هچرگا 

رگ تلیح  عبط  خیرات  ود  تشگ  تسرد  **** یناث رد  دوزف  لوا  رد  هک  ددع  کی  هب 

ردان وا  وچ  يا  هنازرف  رجات  دوب  هک  هرامش 48 :

ردان وا  وچ  يا  هنازرف  رجات  دوب  هک  **** نسح ریم  هجاوخ  لابقا  تلود  طیحم 

رطاخ �هحفص  شبیرف ز  شقن  دودز  **** تسناد ناهج  �هناریو  یتابث  یب  وچ 

رفاو تمعن  هب  یقاب  ملاع  ریس  ز  **** دیسر دیشک و  مدق  یناف  هچارس  نیزو 

رهاظ وا  رب  يا  هتکن  دوش  هلوقم  نیزو  **** شخیرات جنگ  هب  هر  درب  هک  لد  تساوخ  وچ 

رخآ ناهج  هناریو  رس  زا  تشذگ  **** نسح ریم  هجاوخ  تفگ  یسر  هتکن  زمر  هب 

راهب مرخ  تا  هماگنه  ون  دهع  ار  ناهج  يا  هرامش 49 :

راهب مرخ  تا  هماگنه  ون  دهع  ار  ناهج  يا  **** ارورس ارایرهش  لد  ناوج  اهاش  اورسخ 

راگدرورپ �هیاس  رتسگ  ضیف  تاذ  هب  يو  **** يرورپ نید  �هیاپ  رورپ  لقع  يارب  يا 

رادتقا نودرگ  قوفام  رب  ردق  زا  ار  وت  يو  **** يرواد نودرگ  تحت  ام  رب  رود  رد  ار  وت  يا 

رادم نارود  زکرم  ملاع  راگرپ  کلف  يا  **** ریرس نودرگ  رواد  یتیگ  رالاس  ناهج  يا 
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راگزور ياشگ  لکشم  تمحرم  تسد  هب  يو  **** تلدعم دنب  ریجنز  تنطلس  تبیصن  يا 

راکماک هاش  تسد  اشگ د  ناسآ  یلکشم  **** یلو تصرف  مک  خرچ  تسد  مراد ز  یلکشم 

راعش ار  یفاب  رعش  مدوب  هدرک  ترورض  زو  **** ریعش کی  دش  یمن  لصاح  يرعاش  زک  نیزا  شیپ 

رانک رب  ناوید  لام  نایم و  رد  رجات  ماو  **** دوب هتسویپ  یلو  یتاقوا  هلمج  زا  تشذگ  یم 

راب راک و  نآ  تسکش  مهرد  نیزو  نم  متسکش  رب  **** تشگ هتسب  ادوس  هار  تشذگ و  دح  زا  نوچ  ماو 

راذگ مشوگ  رب  هظحل  ره  رذگ  اراخ  �همغن  **** دنک یم  دوخ  نامز  نآ  لیصحت  فرح  زک  رتب  نیو 

راودیما ما  هدرک  ار  رگد  ناهاوخ  ضرق  **** رومان ویدخ  دیما  هب  تیاغ  ات  هک  نم 

رادلیصحت دسر  رد  هش  زا  یفطل  هدیسران  **** رهد ياهیریگ  تخس  رب  رگا  ملاح  دوب  نوچ 

رادلیصحت دسر  رد  هش  زا  یفطل  هدیسران  **** رهد ياه  یگرب  یب  لد ز  نان  یب  �هرفس  رز  یب  �هسیک 

راوخ هصغ  اهرفن  مدنگ  یب  �هناخ  وج  یب  بسا  **** ناج هب  یگرب  یب  لد ز  نان  یب  �هرفس  رز  یب  �هسیک 

ینارفعز گنر  هب  نم  **** نارفعز زا  رت  بایان  نادهاک  ردنا  مهاک 
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راسمرش دوخ  زا  هدنام 

رام رهز  شنابز  زا  دراب  هک  یمهف  نابزان  **** كروچ هگ  ههاوخ  هیرآ  هگ  نامس  هگ  نم  زا  هگناو 

راوتسا تورم  فاصنا و  دص  تدهع  هب  يو  **** رمتسم توتف  قافشا و  مسر  تدرد  هب  يا 

رارق دوخ  اب  نینچ  یقاتلش  داد  دناوت  نوچ  **** نینچ یسالفا  قالش  رد  هصاخ  يرارق  یب 

راک هچ  مهاب  ار  كرت  رادلیصحت  رعاش و  **** طبر هچ  مهاب  ار  لام  ناتس  یقاب  سلفم و 

رایب رز  دیوگ  دنرآ  رذع  دنچره  وا  شیپ  **** يرز یب  هاگ  هک  زملیب  قوی  كرت  ناز  رذحلا 

راوهاش درف  ياهرد  نآ  عیب  هجوب  ای  **** ریخ هب  ای  ششخب  هب  ای  اهاش  هللهبسح 

رآ منوریب  دوخ  ماد  رحب  باقرغ  زا  لواک  **** نورب مدروآ  رطاخ  رحب  تحدم ز  یپ  زک 

راپس دوخ  فطل  هب  هگ  نآو  رخب  ار  معرف  لصا و  **** ینک يرادیرخ  ملصا  رد  هک  مزرا  نآ  هب  رگ 

راد رود  لصحم  رش  ایلاح  نم  رس  زو  **** رود کیدزن و  هلبق  يا  نک  ریخ  دصق  هنرو 

رازه زا  وزج  کی  هقاف  زا  دومن  دناوتن  فرص  **** وت حدم  رد  دوخ  تاقوا  هک  ینم  نوچ  دشاب  فیح 

راطق ردنا  راطق  ار  رهاوج  ياهناوراک  **** ناور هگرد  نآ  هب  ممظن  زا  ینیب  منامب  رگ 

راگزور ردنا  یناث  درادن  مه  لوا  متفگ  **** نم هچناک  دنامب  هش  راگزور  منامن  رو 

راهتشا دیشروخ  ياراد  يا  دراد  مه  نامز  نیو  **** مشتحم مسا  تشاد  یمسم  زا  گنن  اهلاس 

راع مسا  زا  دوش  ار  یمسم  نیا  دهع  نیردناک  **** نیا يوب  نکیلو  دیآ  یم  راک  ياوه  زا 

راب رکف  ضیف  ربا  زک  ار  ورس  یک  دوب  یک  **** نز جوم  عبط  رحب  زک  اورسخ  یک  دوب  یک 

رانک بیج و  منک  رپ  تصاوخ  ایرد  فک  زو  **** رهگ رد و  مرمشب  تسانش  رهوج  لد  رب 

رابتعا جرب  رد  تاعاس و  رد  لخد  ار  هم  لاس و  **** ناهج رد  دشاب  رهد  باسح  طبض  یپ  ات 

رهد سایق  رب 
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رامش یب  ياهنرق  سایق و  یب  ياهلاس  **** نارقبحاص هش  يا  یشاب 

راختفا ناشرادناهج  تاذ  هب  هرامش 50 :

راختفا ناشرادناهج  تاذ  هب  **** ناهج دراد  هک  ایند  بابرا  ز 

راک داتفا  دمحا  ازریم  اب  وچ  **** ناج دقن  تراغ  یپ  ار  لجا 

راگزور نت  رب  نوکس  سابل  **** دش كاچ  مغ  تسد  زا  متام  نآ  رد 

راهتشا توبن  وا  نییآ  هب  **** يریخ دزن  نایوجمان  زا  وچ 

رارقلارادب یناف  راد  نیزا  **** شندرک رفس  نامز  يارب 

راکشآ نآ  تاوخا  داحآ  رد  **** ددع ناسکی  خیرات  ود  ات  دوش 

رادبات رجات  نآ  زا  ياو  وگب  **** وجمان ریخ  نآ  زا  هآ  وگب 

فرح س

ساپ صالخا  دص  هب  ناویک  شدراد  هرامش 51 :

ساپ صالخا  دص  هب  ناویک  شدراد  **** دنلب تخب  زا  هکناویا  رهپس  نآ 

ساپس ار  شناتسآ  نابساپ  **** کلم دیوگ  یم  هک  دنسم  کلف  ناو 

سابتقا درک  وا  ناش  زا  عافترا  **** نامسآ هک  دمحم  نیدلا  نیماریم 

ساوح رب  يدنمک  هتوک  �هنعط  **** يو ناویا  رس  دز  يدنلب  زو 

سالپ ردق  شسلجم  شرف  شیپ  **** خرچ زود  رز  سلطا  دراد  هک  نآ 

ساحن گنر  شرد  خیم  لگ  شیپ  **** رهم نیرز  �هبق  دراد  هکناو 

سامم وا  ناتسآ  تشخبور  **** هگ ماش  ره  ار  دیهان  هم و  مه 

ساسم وا  ساسا  نودرگ  رد  اب  **** مد حبص  ره  ار  دیشروخ  خر  مه 

ساره لد  رد  نابساپ  بیهن  زا  **** ار خرچ  شناتسآ  دوجس  رد 
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سانش تقد  لد  رد  ار  وا  تشگ  **** دنسپ تقد  لزنم  لایخ  نوچ 

سایق يور  زا  شقاط  کی  نامسآ  **** تسه هک  يرصق  نینچ  نیا  اپرب  درک 

سامت روخ  جوا  هب  زج  ار  شا  هیاپ  **** تسه هک  یخاک  نینچ  نیا  بیترت  داد 

سامتلا دش  وا  خیرات  درخ  زا  **** تسب وچ  تروصانب  یلاع  نیا  لصاح 

سابل ار  عرصم  ود  نیا  خیرات  ود  زا  **** زیت دیناشوپ  زیگنارحس  عبط 

ساسا یلعا  �هیاپ  یلاع  خاک  **** نابساپ ناویک  قاط  نودرگ  رصق 

فرح ش

شخ یب  دمآرب  رهد  زا  لجا  لیس  هب  هک  هرامش 52 :

شخ یب  دمآرب  رهد  زا  لجا  لیس  هب  هک  **** نخس ناتسب  رورپ  درخ  لخن  نآ  یقشع 

شخیرات نامه  دوب  مدش  وچ  رکفتم  **** یقشع هک  تسار  پچ و  مدینش ز  یم 

شکب ار  رازآ  شتآ  شیوخ  کلم  رد  هرامش 53 :

شکب ار  رازآ  شتآ  شیوخ  کلم  رد  **** رادم تکلمم  هپس  کلم  کلام  يا 

شکب ار  رافک  نک و  ددم  ار  مالسا  **** دنتسین مالسا  وریپ  رفک  یضعب ز 

شکب ار  رازآ  لد  نامدرم  رود  نآ  **** دنمدرم رازآ  یپ  رد  هنیک  یعمج ز 

شکب ار  رارشا  هرارش و  نیا  نک  نشور  **** دننیما وت  رهق  �هرارش  زا  رارشا 

شکب ار  راکمتس  شوکب و  تلدعم  رد  **** هانپ تلدعم  لد  میحر  لداع  يو 

شکب ار  رایغا  نک و  يرای  رای  اب  **** ریغ ریغ  میرای و  وت  يوک  ناگساب  ام 

شکب ار  رام  نآ  شکرب و  غیت  نابعث  **** رام وچ  ینمشد  ارم  تسا  هتفخ  كاخ  رد 

شکب ار  راوخ  نوخ  لد  هیس  ملاظ  نآ  **** تسا نم  لد  نوخ  هب  هنشت  روج  ملظ و  زا 

شکب ار  رادغ  قفانم  قرزا  نآ  **** لوسر نمشد  ادخ  لوق  هب  دوب  قرزا 
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شکب ار  رامیب  نم  شکب  افج  غیت  **** یشکیمن يو  زا  نم  ماقتنا  هک  ناز  رو 

شود هب  نامتاح  تا  هیشاغ  دوج  هار  رد  هرامش 54 :

شود هب  نامتاح  تا  هیشاغ  دوج  هار  رد  **** دنشک یم  هک  تمه  هصرع  راوسهش  يا 

شورف وج  بالق  شکور  يامن  مدنگ  **** دنرگید نامیرک  وت  تمه  بنج  رد 

شوج هب  عمط  گید  هدماین  ارم  زگره  **** یلذا هب  چیه  مرک  شتآز  هک  نآ  اب 

شود دیون  زا  دیما  شوگ  نهپ  �هدید  رگ  **** اهبرپ بایمک  وج  تزع  اما ز 

شوگ زارد  دش  وج  هدعو  راظتنا  زا  **** نم راودیما  رتسا  هک  نک  فطل  وچ 

شیب شاپرهوگ  رجب  زا  لاون  دوج و  ار  وت  يو  هرامش 55 :

شیب شاپرهوگ  رجب  زا  لاون  دوج و  ار  وت  يو  **** دایز تردق  يذ  خرچ  زا  لالج  ردق و  ار  وت  يا 

شیوخ ناسحا  نزخم  زا  دهد  یم  للعت  یب  **** نم تاجارخا  هک  یناطلس  وت  نوچ  نامز  رد 

شیپ لاس  لام  قالطا  وت  عمج  بحاص  هدرک  **** لقتنم دش  ناج  هب  نم  زک  نیمز  نآ  يارب  زا 

شیک دادیب  نیا  باد  دشاب  هچ  مدرم  رگد  اب  **** دنک نیا  ناطلس  صاخلا  صاخ  حادم  اب  هک  ره 

شیم گنر  ردنا  دیامنن  ار  شیوخ  مدرم  هب  ات  **** تسوپ گرگ  نیا  رس  زا  شک  رب  هللهبسح 

فرح ف

فدص لیلج  هناد  کی  رد  هرامش 56 :

فدص لیلج  هناد  کی  رد  **** دوجو طاسب  رهوگ  یتمیق 

فجن هاش  نادناخ  رکاچ  **** نیدلا ثایغ  ازریم  ترضح 

فده گرم  گندخ  شیپ  هنیس  **** درک شحور  زاب  هاش  ناهگان 

فرش جوا  زابهاش  نآ  زا  هآ  **** تفگ لد  شتلحر  لاس  یپ  زو 

فقس ات  هتفر  شرون  هک  دجسم  نیرب  هرامش 57 :
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فقس ات  هتفر  شرون  هک  دجسم  نیرب  **** قدص هر  زا  فقو  رد  ود  نیا  میدومن 

فقو رد  ود  نیا  میدومن  دجسم  نیرب  **** متفگ دندرک  بلط  شخیرات  وچ 

فرح ك

كارتف �هقلح  هب  شمکح  تسب  هرامش 58 :

كارتف �هقلح  هب  شمکح  تسب  **** نودرگ �هصرع  هک  يراوسهش 

كامس هب  ات  دنار  شخر  کمس  زا  **** شردق سراف  هک  يراکماک 

كاپ دزیا  داد  مکح  متاخ  **** راو نامیلس  شک  رهد  فصآ 

كالول هش  تیرذ  بیز  **** نیدلا نیما  یفطصملا  فلخ 

كاردا �هیاپ  هدرک  یهتوک  **** وا تعفر  جوا  هب  تبسن  هک  نآ 

كالفا رصانع و  دوجو  زا  **** دوجوب وا  ریظن  دمان  هکناو 

كاب یب  هنامز  ياضتقم  **** دوبن هنتف  ریغ  هک  ینامز  رد 

كان تفلک  هتفهن  نم  زا  تشگ  **** يا هدشان  ياطخ  نامگ  هب 

كاله لاعفنا  هراب ز  کی  درک  **** مران يا  هبعج  لاسرا  هب  يد 

كاشاخ زا  رت  نوبز  مفعض  هک ز  **** هنگ هب  مهتم  ناریح  نم 

كاپ متشگ  هدرکن  هانگ  ناز  **** نکیل متخوس  ران  ناز  هچرگ 

فرح ل

لگ بآ و  رد  لزا  ضیف  زا  شلابقا  هشن  هرامش 59 :

لگ بآ و  رد  لزا  ضیف  زا  شلابقا  هشن  **** دوب هک  نآ  دمحا  هجاوخ  تلود  لها  راختفا 

لظ تشادرب  نایشآ  نیز  ناهج  نآ  ياوه  رد  **** ناهگان هجوت  لابهش  هب  شحور  ریاط 

لصتم ناشیا  هب  تنج  رد  تشگ  نوچ  مرجال  **** وا لآ  یلع و  يالوم  دوب  ناج  لد و  زا 
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لدو ناج  زا  دوب  لآ  یلع و  يالوم  هجاوخ  **** تفگ بیغ  زا  یفتاه  شتافو  خیرات  رهب 

لیام دادیب  هب  تیاغ  هچ  ات  دش  هک  هرامش 60 :

لیام دادیب  هب  تیاغ  هچ  ات  دش  هک  **** ار کلف  اباحم  یب  نیا  رگنب  الد 

لکشم تخاس  نامز  نیمز و  راک  هک  **** ناسآ تخیگنا  يدرگ  نیمز  يور  ز 

لگ زا  دیادنیب  ور  ار  دیشروخ  هک  **** ار ام  تسد  لد  گنس  نآ  تسب  نانچ 

لتاق رهز  نامز  حیسم  ماک  هب  **** دزیر هک  مه  نینچ  نیا  ریلد  دش  لجا 

لئاضف ناهج  فراعم  رهپس  **** نیقاوخ سیلج  نیطالس  سینا 

لئاصخ یسدق  تاذ  کلم  دمحم  **** تلم هام  نید  رون  یبن  یمس 

لیاح دوب  لجا  وا  تایح  نایم  **** شجالع نیتم  دس  هک  یمیکح 

لمسب غرم  رکیپ  رد  زاب  يدش  **** هتفر حور  شمد  زک  یمد  احیسم 

لماک دیشروخ  �هرذ  نیرتمک  يدش  **** وا �هیاس  رد  هک  یهانپ  لضافا 

لظ نانج  رب  ناهج  زا  دنکف  تمه  ز  **** شنایشآ دنلب  غرم  زابهش  وچ 

لد �هحفص  رطاخ و  �هچابید  هب  **** شتوف خیرات  رهب  زا  دندومن 

لضافا هانپ  ناهانپ  لضافا  **** تمکح لها  رورس  مقر  نامیکح 

لضف جوم  كالفا  هب  دناسر  نادکاخ  نیز  هرامش 61 :

لضف جوم  كالفا  هب  دناسر  نادکاخ  نیز  **** وا دوجو  طیحم  رد  هک  نسحلاوبا  الم 

لضف جوا  هام  وا  نتشگ  توف  خیرات  **** دیسر نامسآ  مدع ز  کلم  هب  ور  درک  نوچ 

لوقع داتسا  شیدناوخ  درخ  هک  هرامش 62 :

لوقع داتسا  شیدناوخ  درخ  هک  **** ردق رارسا  ملاع  نآ  یضاق 

لودع درک  یمن  قدص  هر  زک  **** یبن ماکحا  یتفم  نآ  ینعی 
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لوصا عورف و ز  رارآ ز  بتک  **** يدوب شنابز  ود  کلک  هک  نآ 

لوقنم شنانخس  زا  تسه  هچره  **** تسا تالوقعم  رس  جات  هکناو 

لوتب جوز  نید  هش  یمس  مه  **** تبتر یماس  تعفر و  امس  مه 

لولم شیوخ  مغ  ار ز  یملاع  **** درک ملاع  زا  دش  وچ  یلالم  یب 

لوضف عبط  ناور  عارصم  ود  نیز  **** ادا خیرات  ود  درک  وا  رهب 

لوسر ماکحا  یتفم  نازا  ياو  **** ردق رارسا  ملاع  نآ  زا  هآ 

لیوحت اراد  هب  کلم  کلف و  کلم و  هرامش 63 :

لیوحت اراد  هب  کلم  کلف و  کلم و  **** لیلج كاپ  قزار  عیضر  وچ  دش  یم 

لیعمسا هاش  هب  دنکفا  همه  نآ  رهد  **** کلف دوب ز  مها  هک  لمجت  کلم و  ره 

فرح م

منرپ هدید  نوگ ز  رگج  گشا  راب  هب  هرامش 64 :

منرپ هدید  نوگ ز  رگج  گشا  راب  هب  **** يراز هحون و  هب  يراهب  ربا  وچ  الد 

متام تبیصم و  زا  دوبک  خرچ  سابل  **** تسا روصنم  هاش  هجاوخ  هیزعت  رهب  هک 

مدع نایشآ  هب  هجوت  رهد  غاب  ز  **** دومرف وا  دوجو  يامه  دوز  هک  ناغف 

میش نسح  لاصخ و  فطل  هب  هنامز  نیرد  **** وزا رتهب  دوبن  نوچ  مرک  لها  یسک ز 

مرک لها  نیرتهب  اضق  کلک  تشون  **** شخیرات يارب  زا  يو  تبرت  حول  هب 

مان هب  مهو  هشداپ  افص  هب  مه  هرامش 65 :

مان هب  مهو  هشداپ  افص  هب  مه  **** دوب هک  تحابص  کلم  هشداپ 

مارخ شوخ  نآ  دق  رب  دسح  ورس  **** تشاد هک  تدایس  رازلگ  نبلگ 

ماف لین  کلف  زا  رهم  وچ  تسار  **** دنکف یماب  مایا ز  شهگان 
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ماب هداتف ز  نسح  هشداپ  **** تفگ لقع  شلجا  لاس  یپ  زو 

ماف دروجال  يربنچ  خرچ  ریز  رد  هرامش 66 :

ماف دروجال  يربنچ  خرچ  ریز  رد  **** فقس ریدتسم  يربغا  شرف  يور  رب 

ماشتحا بابرا  دمآ  رس  اب  داتفا  **** مهم کی  خرچ  یشک  رس  مشتحم ز  زا 

ماع ياهفطل  زا  هن  دوب  صاخ  فاطلا  ز  **** بحم نیا  هب  وا  لدب  یب  فطل  هک  نآ  اب 

ماقم کلف  ياقل  باتفآ  باون  **** دومن اه  یعس  نآ  تیافک  رد  هک  نآ  اب 

مامتها دادما و  ششوک و  داد  دنداد  **** مهم نآ  رد  ربدم  ناتسود  هک  نآ  اب 

مالک یئاریگب  دومن  یم  زاجعا  **** نخس رد  هک  ناشیا  زا  رخآ  یسانشرهوج 

مامت دوب  تیامح  طرش  هک  نانچنآ  درک  **** رادمان روتسد  تمه  هب  ار  راکنا 

مارتحا خرچ  شدنک  یم  هک  یفصآ  ناو  **** دایقنا رهد  شدنک  یم  هک  یفصآ  نآ 

مانالا فرشا  ارزولادیس  هب  معنم  **** دننک وا  حدم  رد  هک  تسبجاو  قلخ  رب 

مادتسم طوسبم و  دلخم و  تکلمم  رب  **** داب تسادخ  قلخ  �هیاس  لظ  هک  شلظ 

مارتحالا يوذ  تاداس  �هدبز  هرامش 67 :

مارتحالا يوذ  تاداس  �هدبز  **** دوب هک  تدایس  رازلگ  نبلگ 

ماع صاخ و  هعماس  وزا  هرهب  **** تشاد هک  تئارق  ناتسب  لبلب 

ماقم نودرگ  هم  لیابق  عمش  **** عاعش رتخا  رهوگ  یفص  ریم 

مامت رخسم  دیوجت  روشک  **** ضیف نس ز  رغص  رد  شدش  هک  نآ 

مالسلاراد يوس  هجوت  يور  **** درک بوشآ  رپ  رید  نیزا  هک  ات 

مالک نیریش  يراق  اضق  کلک  **** تشون شتافو  خیرات  یپ  زا 

مامت نانادنخس  زا  ترطف  ودب  زا  دوب  هک  نآ  هرامش 68 :
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مامت نانادنخس  زا  ترطف  ودب  زا  دوب  هک  نآ  **** ریظن یب  يدماح  ینعم  نادیم  سراف 

مارخ شوخ  دق  خوش و  مشچ  مافلگ و  خر  اب  **** شیب هزادنا  زا  تشاد  یلیم  وچ  یخوش  زا  شعبط 

ماگل یتسم  نسوت  فک  زا  شوخ  شدیشک  یم  **** داتف نامرد  یب  هک  سب  شدرد  قشع و  ضیرم  دش 

مالک نیریش  رعاش  ناز  یهب  دش  یئوگ  رود  **** تفگ درب و  ینامگ  لد  تمایق  نیا  مایق  رد 

مامت خیرات  ود  دمآ  نورب  وا  خیرات  رهب  **** لد نوزوم  �هتفگ  زا  نامگ  نیا  تشگ  نیقی  نوچ 

مدیدرگ راودیما  هک  سب  هرامش 69 :

مدیدرگ راودیما  هک  سب  **** صاخ تعلخ  دیون  زا  ار  ورس 

مدیشخب مامت  ار  اه  هنهک  **** زونه هزات  يابق  هدیسران 

مزاس تراک  مزاغآ و  لدج  هرامش 70 :

مزاس تراک  مزاغآ و  لدج  **** نابز ریشمش  هب  هک  دش  نآ  تقو 

مزاس تراک  مناتسب و  وت  زا  **** تسوت �هتسیاش  هن  هک  تزع  دقن 

مزاس ترانم  وچ  دق  بیز  **** وجه زا  مزودب  هک  یسابل  ره 

مزاس تراوس  وجه  رخ  رب  **** یئاوسر دص  هب  رهش  نیردناو 

مزومآ یم  دنخشیر  لصف ز  دص  هرامش 71 :

مزومآ یم  دنخشیر  لصف ز  دص  **** مزود یم  رظن  وچ  شیشیر  هب  هک  یصخش 

مزوگ تشیر  تفگ  یکی و  دیدنخ  **** ار شخیرات  تساوخ  درک  وچ  حالصا 

ملع راخ  مزلق ز  زا  يرهوگ  هرامش 72 :

ملع راخ  مزلق ز  زا  يرهوگ  **** تخاس دوبان  لجا  نافوط  زاب 

ملع راجشا  زا  هتسیاب  يا  هویم  **** دنک ماگنه  یب  گرم  تسد  زاب 

ملع راثآ  شخر  رد  ادیپ  دوب  **** تاذ دادعتسا  یلفط ز  رد  هک  نآ 
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ملع رادقم  نارگ  صلاخ  رهوج  **** دومن یم  شنیبج  زا  دهم  رد  هکناو 

ملع راونا  وترپ  زا  دوتس  یم  **** شربکا دعس  هک  نآ  رغصا  دعس 

ملع راب  توارط  رازلگ  بیز  **** یکزان زا  نوچ  هتسدلگ  نآ  دوب 

ملع رازاب  هتسد  لگ  نآ  زا  هآ  **** درخ شخیرات  رهب  زا  تفگ  تفر و 

مهاوخ اوه  شلد  ناج و  هب  هک  نم  زاین  هرامش 73 :

مهاوخ اوه  شلد  ناج و  هب  هک  نم  زاین  **** ناسرب یگجاوخ  مادخ  تمدخ  هب  ابص 

مهاگ رد  چیه  هب  رس  ورف  تسا  دماین  **** زگره يرعاش  ناونع  هب  هچرگا  وگب 

مهار زا  هدرب  اجنیا و  هر  هدومن  عمط  **** هار یجرخ  يارب  مهار  رس  رب  هچ  یلو 

مه العا  دنسپ  رعاش  �هصاخ  يابق  **** تسین دب  ردق  نآ  یجرخ  دسرن  مهب  رگو 

مهاوخ یم  شیوخ  لام  زا  هزیاج  هدنب  هک  **** ور ناز  نکم  متبسن  رگد  نارعاش  هب 

مهاوخ یم  هنازخ  دص  نخس  زا  هرامش 74 :

مهاوخ یم  هنازخ  دص  نخس  زا  **** تشکشیپ رهب  هک  نم  ابحاص 

مهاوخ یم  هناخ  جنگ  رد  جنگ  **** حدم متسرف  یمن  رد  نآ  هب  زج 

مهاوخ یم  هناتسآ  نآ  كاخ  **** یئانیب لحک  رهب  ادخ  زا 

مهاوخ یم  هناسفا  فرح و  هب  هن  **** ار وت  هاج  ساسا  عافترا 

مهاوخ یم  هنابش  ياعد  هب  **** مبلط یم  زور  تادابع  هب 

مهاوخ یم  هنامز  فطل  هب ز  **** ار تنامزالم  یندا  فطل 

مهاوخ یم  هنایشآ  رهپس  رب  **** يزاورپ دنلب  لامک  زا 

مهاوخ یم  هناد  بآ و  نیمه  هن  **** ماوت حدم  ناتسوب  لبلب 

مهاوخ یم  هناورسخ  یتعلخ  **** رعش رد  يورسخ  داد  ما  هداد 
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میرک نیما  لوسر  دمحم  هرامش 75 :

میرک نیما  لوسر  دمحم  **** وت يالعا  دج  نارورس  ارس 

میحر فوئر و  ار  وا  دوخ  مان  هب  **** دوب دنوادخ  قلخ  هب  سب  زا  هک 

میعل مضخ  ندیشک ز  تفخ  هب  **** وا ملح  رگنل  دش  گنس  نارگ 

میظع قلخ  ادعاب ز  لمحت  **** دسر یم  ار  وت  نونکا  شثاریم  هب 

میلس تعبط  تسا و  میلح  تتاذ  هک  **** یئوت يو  ترتع  �هرمز  زا  هک 

میب سرت و  یب  مصخ  رگا  تفگ  یم  هک  **** وت مادخ  هب  تلاهج  زک  ضرغ 

میرح نازور  تفاترب  هدنمرش  هک  **** نانچ يدرک  رود  رد  شلمح ز  هب 

میجر وید  هراوآ  لوح  الب  **** دوش لد  �هبعک  زا  هک  ناس  نادب 

فرح ن

نودرگ خرچ  زا  درک  رذگ  شدود  هک  هرامش 76 :

نودرگ خرچ  زا  درک  رذگ  شدود  هک  **** یقرب درک  هبت  ار  ینمرخ  رگا 

ناسین ربا  نوچ  هدیدرگ  هدید  دص  هک  **** یلیس دنک  اج  ار ز  يا  هناخ  رگو 

ناریو هدرک  شوترپ  ار  رهش  کی  هک  **** مهرب هدروخ  یتیعمج  رحب  رگو 

ناهیک ناویا  هب  اربغ  يارحص  ز  **** رگید هدیناسر  متام  درگ  لجا 

نافوط هنوگ  دص  تساخرب  تشگ و  هبت  **** رس کی  هک  برای  رحب  نیا  دز  یجوم  وچ 

ناجرب دنام  وزا  راخ  دص  تشگ و  فلت  **** لگ کی  هک  دمآرب  فلاخم  داب  وچ 

ناس نیدب  يدیرب  نارای  دنویپ  هک  **** تنیک غیت  نیرخآ  کلف  يا  داد  هک 

ناسآ يدرک  یلکشم  نیا  هب  راک  هک  **** تریلد اهردق  نیا  رهپس  يا  درک  هک 

نامرح داب  زا  یتشک  حرف  غارچ  **** ار نامدود  کی  هک  تدوب  دوصقم  هچ 
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ناماد هب  ات  یلد  نیگنس  يدیرد ز  **** شرمع بیبح  رد  گنچ  لحم  یب  يدز 

ناسکی كاخ  اب  كاشاخ  وچمه  ینک  **** ار لگ  هزات  نآ  هک  دمآ  لد  زا  ار  وت 

نآ تهکن  زا  تشاد  لگ  يوب  لگ  هک  **** ار ینبلگ  ناج  غاب  زا  يدنک  نوچ  وت 

نابیرگ زا  ناج  يوب  شدمآ  یم  هک  **** ار یلگ  يدرک  هراپ  ناج  بیج  نوچ  وت 

ناغفا دزیخ  نانمشد  لد  زا  رگا  **** دوبن رود  ناتسود  يا  متام  نیرد 

تسد تشپ  دزگ  **** هر دص  هاوخدب  �هصغ  نیزا  رگ  دزس 
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نادند هب  فسات 

ناتسب هدنزیر  كرب  نیرد  ار  ردپ  **** یتسه رازلگ  دوصقم و  دوب  وا  وچ 

نارود دروآ  شناج  نشلگ  زا  هک  **** سرون لخن  نآ  دوب  يا  هتسدلگ  وچ 

ناسیون شوخ  مقر  عیادب  کلک  هب  **** شتوف خیرات  رهب  زا  هک  هب  نامه 

ناج نشلگ  �هتسدلگ  دنراگن  **** یتسه رازلگ  دوصقم  دنسیون 

نطو تفرگ  رگد  ناهج  هب  ناهج  نیزا  هرامش 77 :

نطو تفرگ  رگد  ناهج  هب  ناهج  نیزا  **** راقو زع و  ناهج  نآ  نسح  ریم  هجاوخ  وچ 

نمچ هتسجخ  نیزا  درک  نیرب  دلخ  ياوه  **** وا تمه  زابهاش  اقب  نایشآ  زو 

نکفاروش رحب  رب و  رد  هثداح  لیس  وچ  **** دیدرگ وا  يازع  رد  نایمتام  کشرس 

نسح هجوب  وا  خیرات  هلیسو  دوش  **** یئامیا هب  وا  مسا  مه  تساوخ ز  وچ  درخ 

نسحریم هجاوخ  هیاد  نیا  رس  زا  تشذگ  **** یلو رمع  تسیا  هیاد  شوخ  هک  تفگ  لقع  هب 

ناهج ویدخ  سولج  يارب  هرامش 78 :

ناهج ویدخ  سولج  يارب  **** تشاگن مکلک  هک  یعابر  شش  نیزا 

نارب نوزفا  تشه  نورب  دز  مدق  **** وا زا  خیرات  تسیب  دص  رازه و 

نارتقا زا  مد  نارادلاخ  مهب  **** دننز عرصم  ود  ره  زا  هک  ناس  نیدب 

نانچمه نآ  سکع  رب  یتابث و  **** تسخن هورگ  سپ  ناگداس  رگد 

نایع بلطم  راچ  دص و  رازه و  **** ددع رد  نارتقا  راهچ  نیز  دش  هچ 

نایب زجعم  خیراوت  زا  یکی  **** دوزف يور  هب  زین  یعرصم  ره  ز 

ناهج يوربآ  تسنانج و  يوج  کش  رد  هک  هرامش 79 :

ناهج يوربآ  تسنانج و  يوج  کش  رد  هک  **** شکلد �هناخ  ضوح  نیزا  هللا  كرابت 
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ناج ملاع  ياوه  نوچ  شلدتعم  ياوه  **** دلخ هضور  يانب  نوچ  شللخ  یب  يانب 

نآ توارط  زا  بآ  لثم  هب  دکچ  یم  هک  **** تسدرت سدنهم  یفرگش  حرط  هدنکف 

نابز ود  هماخ  تسا  نوبز  شانث  رد  هک  **** اهتعنص هدرک  شاقن  هماخ  نابز 

نامز عبط  سکع  هب  شفیرش  نیمز  رد  هک  **** شخب یقرت  لزنم  نیا  رد  تساهضیف  هچ 

ناور هتشگ  ضیضح  زا  جوا  هب  راو  هلعش  هک  **** بآ رصنع  هتفرگ  شتآ  رصنع  جازم 

نایاپ زا  دیامن  الاب  هب  لیم  هک  دزس  **** موب نیا  تفارش  زا  كاخ  هک  بآ  ياج  هچ 

نانچ شرع  ربخ ز  نینچ و  شرف  ناشن ز  **** دادن دید و  شرف  ضرع و  هنیآ  رد  کلف 

ناریح یملاع  مشچ  ورب  تسا  هدنام  هک  **** درادهگن دب  مشچ  زا  شملاع  يادخ 

ناشن شخب  تایح  تشهب  دهد ز  یم  هک  **** تسا یناش  ار  هناخ  ضوح  نیا  درخ  �هدیدب 

نانج ضوح  يانب  قباطم  تسیوا  هب  هک  **** یخیرات تسار  ضوح  نیا  ندومن  انب 

نایب هتکن  رازهدص  زا  یکی  نابز  دص  هب  **** لزنم نیا  تافص  ردنا  مشتحم  درکن 

ناکم نوک و  يزیخ  نافوط  يوب  هرامش 80 :

ناکم نوک و  يزیخ  نافوط  يوب  **** دینش لد  ماشم  معبط  زا  هگان 

نارسفا نیرز  ریم  يد  لجا  زک  **** رگ هحون  مقطن  دیدرگ  نآ  رهب 

نارماک ریرس  یلاع  لماک  **** راکماک هوکش  نودرگ  کلام 

ناوجون رادمان  راوسهش  **** نیسح ناطلس  تناطلس  کلم و  نیز 

ناهج زا  سودرف  کلم  ریس  رهب  **** ساسا نودرگ  جدوه  اب  ناور  دش 

نامسا نیمز و  رب  متام  لها  **** دندش رس  کی  کلم  سنا و  ملا  ناز 

نابز رد  یمسلط  ایوگ  لد  تسب  **** لمج زا  شتافو  لاس  یپ  زو 

نابز رب  مرکف  ار ز  لجاع  کلک  **** دوب عرصم  هدزناش  زا  مسلط  نآ  و 
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نامز لها  زاسراک  ناهج  لها  ذالم  هرامش 81 :

نامز لها  زاسراک  ناهج  لها  ذالم  **** للم کلم و  هانپ  مظعا  لدعا  ریما 

ناویا شرع  طاسب  یسرک  قدارس  کلف  **** تیار هم  هاپس  مجنا  بکاوم  کلم 

نایملاع شوگ  هب  طلست  سوک  يادص  **** دناسر هک  نآ  کیب  موصعم  �هبترم  رهپس 

ناهج تشادن  فدص  رد  يرهوگ  وا  لثم  هک  **** یقلخ اب  دیزگ  جح  رفس  دوخ  کلم  ز 

ناسنا هصالخ  مدآ  �هدود  يافص  **** يوفص هدود  عمش  يوبن  �هلالس 

نافرع هر  يداه  نید  يداو  لیلد  **** الضف كرات  جات  املع  دمآرس 

ناد قیاقح  لد و  نشور  هگآ و  قیاقد  **** اکذ حیحص  ترطف و  یکز  عبط و  فیطل 

نایب عیدب  سر و  یناعم  ظفل و  غیلب  **** مالک حیحص  قطنم و  شوخ  تایه و  �هتشرف 

ناشن دادن  ناهج  رد  وا  ترطف  نسح  هب  **** درخ سپ  هک  ازریم  ناخ  هبترم  عیفر 

ناوعا زا  سک  کی  راصنا و  زا  نت  کی  دوبن  **** ار ناشیا  تمدخ  لها  زج  هب  هک  رفس  نآ  رد 

نانس غیت و  ربخ ز  یب  هرز  دوخ و  ياج  هب  **** دندیشوپ هاگ  مارحا  رد  هچ  جح  سابل 

ناراب نوخ  ناشف و  نوخ  نیمز  هتسجخ  نآرب  **** رورپ ناج  ياهمسج  نآ  زا  غیت  نانس و 

ناوج ریپ و  هب  البرک  �هعقاو  دومن  **** هراب رگد  کلف  ناشیا  تداهش  زا  مه 

نایرگ �هدید  نایرب و  لد  اب  هنامز  **** تسشن هحون  هب  نارورس  نآ  تبیصم  زا  مه 

وچ هیضق  نیرد 
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نابز هب  معرصم  ود  نیا  یکی  داد  بیغ  ز  **** نم دنتساوخ ز  خیرات 

نارود دنک  سب  هحوندب  اب  ات  هک  بجع  **** هراب رگد  البرک  �هعقاو  هدومن 

نآ تصرف  هچارم  مقیفر  �هیرگ  هب  نم  هک  **** خیرات وج  هب  یعرصم  رهز  قیفر  يا  وت 

نامدود هدب  ردب ز  غارچ  هرامش 82 :

نامدود هدب  ردب ز  غارچ  **** سنا ناتسبش  عمش  زورفا  لد 

نازخ زا  شیپ  هدید  نازخ  لاهن  **** تایح هتوک  ورس  اقب  مک  لگ 

نامزلا عیدب  هنامز  عیدب  **** بورغلا عیرس  لیهس  ناشخرد 

ناماوت واب  ار  هدراچ  هم  **** تفای ماک  يا  هلاس  هدراچ  هم 

ناهگان یعجرا  همغن  کلف  **** دناسر ششوک  هب  یناف  مزب  نیرد 

نامز نیمز و  زا  ویرغ  دمآرب  **** لجا دمآ  رد  وا  رد  زک  یمد 

نابز رب  دز  غیت  ار  قطن  ردپ  **** عادو فرح  دنار  نابز  رب  وا  وچ 

ناج نابیرگ  نارای  دندیدرد  **** تفرگ وا  نماد  لجا  کیپ  وچ 

نامسآ دیزگ  دوخ  �هدرک  زا  بل  **** داهن بل  رب  گرم  رغاس  وا  وچ 

ناشف نوخ  ردق  مشچ  �هصغ  زا  دش  **** اضق زا  داهن  مهرب  مشچ  وا  وچ 

ناوج ریپ و  دنتشگ  شوپ  هیس  **** دش دشوپ  نفک  یناوج  رد  وا  وچ 

نانع دش  فک  ار ز  کلف  راوس  **** راوس نیبوچ  بسا  رب  تشگ  وا  وچ 

نامک اهدق  تشگ  ملا  راب  ز  **** ریت وچمه  ناور  دش  وا  توبات  وچ 

نامز نیمز و  دوخ  رب  دیزرلب  **** نیمز رورپ  زان  نآ  دهم  دش  وچ 

ناود ارحص  هب  شدرک  هک  ینونج  **** نونج دش  ردپ  رای  تفر و  رسپ 

ناغف نوماه  هوک و  زا  يدروآرب  **** یتشاد رگا  نونجم  هک  ینونج 
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ناشن یئانشور  زا  دراذگن  هک  **** دش کیدزن  هیرگ  زا  دوخ  مشچ  هب 

ناتسود ياک  تفگ  یمه  يراز  هب  **** عنم دندومن  یم  شا  هیرگ  زا  وچ 

ناهج مشچ  ممشچ  دانیبم  وا  یب  هک  **** ما هدید  زا  هتفر  نامزلا  عیدب 

نایع وا  عرصم  میلوا  زا  دش  **** يو خیرات  دناوخرب  تیب  نیا  وچ 

نایمتام شورخ  مدینش  یم  هرامش 83 :

نایمتام شورخ  مدینش  یم  **** سدق عماوص  زا  حبص  ات  شود 

نانج هار  مزع  گنهآ و  هدرک  **** داهنکاپ مادک  ایآ  متفگ 

ناهج اپ ز  هدیشک  رقاب  ریم  **** تفگ یبیغ  نافتاه  زا  یکی 

نامه ریم  توف  خیرات  دوب  **** باسح قیرط  رد  تفگ  وا  هچ  نآ 

ناشکهک زا  هاک  وت  ناروتس  رهب  ناشکهک  هرامش 84 :

ناشکهک زا  هاک  وت  ناروتس  رهب  ناشکهک  **** دنرواک تلود  نادیم  سراف  نویامه  يا 

ناوت زا  دتفین  نم  روتس  روتسد  هب  ات  **** وج هاک و  يروتس  ره  رهب  تسراچان  هچرگ 

نامز روتسد  شهاوخ ز  طقف  هاک  منک  یم  **** ببس ناز  زگره  دینشن  وج  مان  نم  بکرم 

نآ زا  رت  مزال  تسه  لزانم  يادنا  ماب  **** تسمزال لغش  هچرگ  ندناسر  ناویح  نیا  هب  هک 

نانب کیرحت  هب  ربنامرف  وت  تسد  رد  هماخ  **** خارف اههد  رد  هاک و  گنت و  تسا  تقو  افصآ 

نامناخ یب  نم  زا  عفر  نک  هلاس  کی  تمحز  **** کلک ياهیزیر  هحشر  زو  تفتلم  وش  سفن  کی 

ناهج شتمشح ز  تسنوزف  هک  هرامش 85 :

ناهج شتمشح ز  تسنوزف  هک  **** رکاچ مشتحم  دنوادخ  نآ 

ناسحا تیاهن  نآ  تفرگرب  **** كاخ زا  متدایع  مسرب  يد 

ناشن هلعش  تسار  رامیب  زوس  **** قرع قرع ز  ندید  ار  وت  نوچ 
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ناشفا میس  راثن  رز  فک  زا  **** تخاس نیا  هوالع  رگید  فطل 

نآ زا  ملاعفنا  يایرد  قرغ  **** دزاس نمجنا  رد  تمکح  هب  هک 

نامرد سفن  کی  هب  مد  رد  تفای  **** هدرک قرع  هتسخ  نوچ  هک  نم 

نابز هب  ای  کلک  هب  مهاوخب  هک  **** مهاوخ رگا  رایرهش  نآ  رذع 

نامز ضارقنا  هب  ات  ار  ود  ره  **** تکرحلا میاد  تخاس  مدیاب 

نادزی رون  لوسر و  دنزرف  هرامش 86 :

نادزی رون  لوسر و  دنزرف  **** عفاش ماما  هگراب  رد 

نامیقم زا  راوج  برق  رد  **** يرطف رهم  هب  ام  دیس  دش 

ناج دص  هب ز  برق  تلود  نیا  **** دیواج تایح  زا  هب  توم  نیا 

نادنخس يا  شتافو  خیرات  **** تسارغ تیب  هس  نیزا  عرصم  ره 

ناهج رد  تمالع  ندرک  شمهاوخ  ادرف  هک  نآ  هرامش 87 :

ناهج رد  تمالع  ندرک  شمهاوخ  ادرف  هک  نآ  **** باوخ هب  دنیب  یم  هچ  اهتمالع  زا  بشما  برای 

نازق دراد  نم  بوشآ  ناهج  عبط  زا  هک  نآ  **** نیرق برای  دوش  یئاوسر  تمسق  نیمادک  اب 

نابز ماک و  بل و  دراد  رطخ  دص  شروبع  زک  **** لایخ ساملاب  یئارب  روز  یفرح  تفای 

نآ بات  زا  دنمخ  سپ  لایخ  رد  یهام  واگ و  **** نیمز متفه  هت  ردناک  ملع  دش  یغیت  تسد و 

ناه تسج  دهاوخ  ریجنز  زا  يدولآ  مشخ  ریش  **** باوخ شوگرخ  لفاغ  ساره  مک  راکش  يا 

نایم رد  دنامن  يزیچ  نادسفم  داسف  زا  **** حالص بابسا  زک  دوخ  راک  رکف  نک  نآ  زا  شیب 

ناج ياو  ضرع و  ياو  ردق  ياو  یتسکش  نوچ  **** ینم نوچمه  هب  وت  نتسکش  ناسآ  رپ  تسین 

نامسآ نیمز و  رد  لزلزت  شبنج  نیرتمک  **** دنکف دهاوخ  وزک  نمیا  نایز  ناز  یتسشن  شوخ 

نارگ سب  یگنس  وت  رهب  مهن  یم  وزارت  رد  **** اجه زا  دماین  نوریب  کبسرپ  ترایع  ات 
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ناوتیم ادرف  درک  اشنا  یهاوخ  بشما  هچ  نآ  **** شوخ هک  میوگ  یم  زاب  شوخان  رکف  دص  منک  یم 

نایم رد  مراد  ربص  زک  يا  هدرک  شک  رپ  ریت  **** رگد ضارعا  هب  اما  رهق  تسش  زا  دهج  یم 

ناما مداد  رگد  شزورما  شاب  کی  دص و  وگ  **** تسرد تقو  زا  تبحص  دص  ما  هدرک  يو  رب  هک  نم 

نانع وت  فرصت  تسد  هب  هدرپس  اضق  هرامش 88 :

نانع وت  فرصت  تسد  هب  هدرپس  اضق  **** ار نودرگ  رود  هک  يریزو  هدوتس  ایا 

نامز ناگیادخ  تنیمز  ویدخ  نیهم  **** تخاس هک  هنامز  ردام  دلو  نیرت  فلخ 

نامگ تسد  تسهتوک  نآ  نتفرگ  زا  هک  **** باکر دنلب  يا  تسیئاج  وت  ردق  باکر 

نارق دننک  رگا  لکشم  وت  شخر  لعن  هب  **** دنک جورع  هم  رهم و  رگا  نرق  رازه 

ناهج وت  یشخب  ماک  زا  دوش  نارماک  هک  **** دارم گنخ  هدیشک  نارود  وت  نار  ریز  هب 

نابز هب  دسر  یمن  اما  لد  یکی ز  زج  هب  **** لد هت  رد  تساعدم  دص  وت  فطل  زارم 

رتسا ارم  تسا  روخآ  رب 
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ناوج تساهتشا  رد  يریپ  تیاهن  رد  هک  **** لثملا میدع 

ناتک باتهام و  هب  دنام  هچب  درخ  رب  **** هاک نمرخ  درگ  هب  شعوج  شتا  جازم 

نامض دوش  یمن  ار  شا  هبشکی  قیلع  **** هاک وج و  ناهج  اب  ناهج  ناعرازم 

ناشن دادن  رقبلا  عوج  تلع  هب  یسک  **** دیسرن رقم  نیا  هب  ات  مدع  راز  تشک  ز 

ناتسود غیت  مامت  روخآ  زا  رگ  شدیورب  **** وج �هشوخ  وچ  ورد  نادند  هراب  دنک 

ناضمر هم  رد  هتسب  نهد  راد  هزور  وچ  **** كاسما رد  هام  دوب  هاک  طحق  ز 

ناریح نم  هدنام  تام  درخ  هیضق  نیرد  **** هاک وج و  یب  هدنام  هدنز  نینچ  ياهتشاب 

نارگ هداتف  مدق  مه  شمدع  هر  رد  هک  **** تساجرب وا  یتدم و  شلجا  زا  هتشذگ 

ناور دومن  یلهاک  نیزا  دناوت  یمن  **** انف هار  هب  اضق  شگرم  هنایزات  هب 

ناکرا حراوج و  رد  تکرح  شدیاین  **** یپ گر و  رد  دنمد  شروص  گر  رگا  ضرف  هب 

ناکم ود  رد  هشال  زور  کی  هتفاین  شسک  **** یشال نآ  لهاک  تسا  هداتف  هک  سب  هار  هب 

ناقریلا میاد  تسا و  تاکرح  لصفنم  هک  **** یمدق رهب  دنز  یم  سفن  ود  دور  یم  وچ 

نایرج نینچ  نیا  تساروا  توق  کلف  هک  **** ریغ هب  لوب  وچ  دهج  یم  بقع  هب  دود  یم  وچ 

ناطرس نتفرب  لثامم  شیگ  دنور  **** غالک زیخ  تسجب و  هباشم  شیگ  دنهج 

نایم رانک و  رد  هن  دشاب  همدقم  رد  هن  **** زگره دنک  رفس  ناغالا  نایم  رد  وچ 

ناج مدقت  زا  دز  شفیحن  مسج  هب  ناوت  **** ندنام یپ  زاب  نعط  دور  زین  درف  وچ 

نامک نورب ز  نانکفا  مهس  يوزاب  روز  هب  **** دورن اضق  دهد  را  ماهس  هب  ار  جازم 

نایز رازه  دشک  وا  یهرمه  نبغ  ز  **** رز هرد  هب  رازه  اب  یسک  هب  یهد  شرگ 

نارگن رحس  ات  تسا  ماش  رس  زا  خرچ  هب  **** یتهباشم نوچ  تسنونج  هب  ار  موجن 

ناریط ناریاط  وچمه  دنکن  نامسآ  هب  **** لاب رپ و  یب  هک  بجع  نیورپ  �هشوخ  قشع  هب 
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هک دلسگن  کلف  کلف  رظن ز 
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ناشکهاک هب  لقتنم  شعمط  ناشکهک  ز  **** تسا هتخاس 

ناقریاج هتفرگ  نآ  رثا  زا  شمشچ  هب  **** مشچ هتخود  هناخراوید  هکرب  هک  سب  ز 

نامقل رتفد  طارقب و  �هخسن  يور  ز  **** تساود هچ  رگا  بآ  وج  ار  ناقری  ترضم 

ناویح رد  هدیرفآ  ادخ  هک  یتسخ  ز  **** دبنج یم  هاک  رهب  زا  يو  لاوس  بل 

ناسحا متاخ  شقن  ياوت  وچ  یمتاح  ز  **** تسطخس نوچ  باوج  ار  طقف  هاک  لاوس 

نآ زا  یباوج  دوش  ایهم  شارب  زا  هک  **** زین وج  ردق  نآ  هاک و  يردق  امن  مرک 

ناتسوب ردنا  لبنس  تلجخ  تشاد  وا  طخ  زک  هرامش 89 :

ناتسوب ردنا  لبنس  تلجخ  تشاد  وا  طخ  زک  **** راذع نیرسن  خر  لگ  ریما  لد  غاب  لخن 

نانع شیور  نماریپ  یکدنا  دوب  ون  طخ  **** هدش هدرمژپ  گرب  لگ  نوچ  گرم  مومس  زا 

ناطخون ریما  دش  یم  وا  خیرات  نامز  نآ  **** رگد لاس  ات  تفای  یم  رگا  تلهم  لجا  زا 

ناج نشلگ  لاثم  یب  سر  هزات  لاهن  هرامش 90 :

ناج نشلگ  لاثم  یب  سر  هزات  لاهن  **** شدق دوب  هک  یگجاوخ  لد  هقیدح  لگ 

ناج نشلگ  لاهنون  نازا  فیح  رازه  **** شخیرات رهب  تفگ  درخ  داتف و  اپ  ز 

نم بایان ز  رهوگ  نآ  سفن  کی  دوش  رگ  هرامش 91 :

نم بایان ز  رهوگ  نآ  سفن  کی  دوش  رگ  **** ارم هدنز  سفن  ود  دراذگ  هک  لکشم  قوذ 

نم بارحم ز  هلبق و  رگا  دنباتب  ور  **** ادخ هب  مباتن  يور  وا  يوربا  خر و  زا 

نم بابسا ز  رگد  شناد  لد و  نید و  وت  زا  **** نامهم تب  نآ  دوش  تقافر  هب  رگ  مشتحم 

نم یناوخ  حدم  زا  تسا  زاین  یب  وت  ناش  هرامش 92 :

نم یناوخ  حدم  زا  تسا  زاین  یب  وت  ناش  **** یگرزب تیاغ  زک  ناشیذ  رایرهش  يا 

نم ینابساپ  نوچ  قلخ  توعد  ساپ  زا  **** يراصح نینهآ  تسه  تنسح  يانب  درگ 
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نم یناف  مسج  زا  دیآرب  رگا  زین  ناج  **** تسیقاب وت  تلود  نوچ  اما  ینابساپ  نیا 

نم ینازخ  گنر  دش  رتدرز  مرش  زا  **** تلود راهبون  يا  وت  �هیطع  زا  شود 

نم یناهن  لغش  تسیناشف  رهوگ  میاد  **** تیحت توعد و  زا  تدوجو  رب  هک  نآ  اب 

نم یناشفرهوگ  تسین  رز  میس و  فوقوم  **** هناگی رواد  يا  هنامز  تداع  رب 

نیزح یناهج  تشگ  شرثا  زک  هرامش 93 :

نیزح یناهج  تشگ  شرثا  زک  **** مه هب  دز  يا  هلسلس  کلف  زاب 

نیمز نامز و  دمآرب ز  دود  **** شوترپ زا  هک  تخورفا  یشتا 

نینس روهش و  طبر  هلسلس  **** تسسگ مه  زا  هک  تخیگنا  يا  هنتف 

نید لها  رس  جات  نیمز  بطق  **** تشذگ ار  ناهج  هک  نیا  دوب  وچ  هنتف 

نیچ هشوخ  وا  نمرخ  زا  یملاع  **** دوب تالامک  عاونا  رد  هک  نآ 

نیگن ریز  همه  تعیرش  کلم  **** ملع يایلع  دی  زا  تفرگ  هکناو 

نیز درک  درخ  تمه ز  نسوت  **** ترخآ رفس  ياوه  هب  نوچ 

نیع روح  هگمارآ  هب  شخر  **** دنار دیواج  شیاسآ  یپ  زو 

نیزگ تلزع  ملاع  نآ  تقرف  **** دومن ملاع  مارآ ز  تراغ 

نیرق يرارق  ربص و  یب  نم  اب  **** زادگ ناج  �هعقاو  نیا  رد  هک  يا 

نیگهودنا نم  زا  یبلط  یم  **** رگا شتافو  لاس  �هطباض 

نیمتشه رثا  تقد  عرصم  **** تسوا خیرات  هک  تیب  نیزا  رذگم 

نیقتملا لبح  نینمملاریما  رهم  �هتشر  هرامش 94 :

نیقتملا لبح  نینمؤملاریما  رهم  �هتشر  **** داقتعا زا  دوب  هک  دمحاریم  هجاوخ  نمدلاو 

نیبنذملا عیفش  ناز  تعافش  دیما  تشاد  **** دومن یم  تلحر  وچ  ایند  زا  دح  یب  هانگ  اب 
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نینمؤملاریما يو  عیفش  اداب  شمتفگ  **** لاوس نم  زا  درک  هکره  شتوف  خیرات  مرجال 

فرح و

وا وچ  ادا  نیریش  فرعم  کی  رهد  رد  هرامش 95 :

وا وچ  ادا  نیریش  فرعم  کی  رهد  رد  **** دیدن سک  هک  نآ  لامج  خیش  هنامز  نیز 

وجب ادا  نیریش  فرعم  زا  شخیرات  **** ادا ناج  ماو  اضر  لامک  زا  درک  نوچ 

وگب وا  رذع  الد  تسا  مک  رگا  لاس  کی  **** تخانش یمن  زا ب  فلا  شمغ  رد  وچ  معبط 

وا خیب  ییودع  نیک  غیت  هب  دز  هرامش 96 :

وا خیب  ییودع  نیک  غیت  هب  دز  **** مظن غاب  تخرد  ور  دوخ  نآ  ظفاح 

وا خیرات  دش  ریشمش  لباق  **** ار ریشمش  یلو  لباق  سب  دوب 

وت زا  تجاح  بابرا  تمشح  لامکرد  يو  هرامش 97 :

وت زا  تجاح  بابرا  تمشح  لامکرد  يو  **** تیادگ مشتحم  دص  تجاح  لیبس  رب  يا 

وت زا  تفارظ  بسک  اما  رخآ  رد  مدرک  **** لهج زا  مادناود  يرمع  تفارظ  �هچوک  رد 

وت زا  تریح  دندرک  تجح  لها  هک  ناسناز  **** تسار یکسمت  يدرک  قحانب  نم  رهم  زا 

وت زا  تبالص  يوگ  تسایس  �هصرع  رد  **** هدرب هک  یسک  دراد  لیصحت  مسر  هب  مد  نیو 

وت زا  تلهم  هظحل  کی  دهاوخ  هک  یعفاش  هن  **** دوخ زا  یلست  ار  وا  میزاس  هک  رز  هن  ار  ام 

وت زا  تنایخ  مرج  نم  زا  کسمت  هجو  **** هنایم نیرد  دریگ  نونکا  هک  يرواد  وک 

وت زا  تورم  فطل و  ام  زا  لزنت  زجع و  **** راک نیا  دیآرب  يو  زک  تسین  سک  چیه  هچ  اما 

وت مالس  عضاوت  رازه  اب  رابدا  هرامش 98 :

وت مالس  عضاوت  رازه  اب  رابدا  **** سایق یب  قافشا  زا  دناسر  یم  تخب  يا 

وت ماشم  فوط  هب  همامش  ناهج  کی  اب  **** هدمآ يدیمون  �هضور  ابص ز  کیپ 
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وت مان  هب  نیزم  مامت  دز  هکس  دص  **** سای رایعلاراد  لماع  هک  ربخ  دراد 

وت ماب  راوید  نط  وت  رس  دراد  **** تشاد هناخ  رابدا  �هبارخ  رد  هک  يدغج 

وت ماشتحا  هنطنط  تسکش  فرح  **** مشتحم شوگ  رب  همزمز  هب  دنز  یم  لد 

وت ماج  هب  ار  انف  رهز  تسا  هداد  رس  **** قلخ هب  دهد  یم  اقل  دهش  هک  یقاس  نآ 

وت ماک  هب  دز  ربط  هدرک  هک  یخلت  نآ  **** دنک یمن  لهاله  رهز  رپ ز  هشیش  دص 

وت مایتلا  رد  تحارج  نهک  مخز  **** شتحص بابسا  دسر  مهب  رگا  لکشم 

وت ماظتنا  رحس  تبارغ  رپ  مظن  زا  **** راکشآ دش  رخآ  یتروص  بیرغ  لد  يا 

وت مالغ  تعیبط  دایقنا  زا  دنتسه  **** ناتعیبط ورسخ  هک  دنلب  ادص  نیا  دوب 

وت مان  هب  یهاش  تبون  شیب  راب  دص  **** خرچ تفه  ماب  رب  هدز  نخس  رپ  مایا  و 

وت ماد  هب  هجوتم  يونعم  ناغرم  **** جوف جوف  دنتوکلم  ملاع  قوف  زو 

هماخ ياپ  ریز  رد  **** مشچ ياه  هدرپ  دهن  هک  سوه  کلف  دراد 

یناشاک مشتحم  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 824زکرم  هحفص 782 

http://www.ghaemiyeh.com


وت مارخ  انعر 

وت ماو  تسا  مالک  كولم  ندرگ  رد  **** شاف ناهن و  تعیبط  ناکدقن  ذخا  زو 

وت ماخ  راعشا  هتخپ ز  مین  روغلب  **** شیب جاور  دراد  هک  تسا  تعیبط  تیوخ 

وت مالک  ياهب  هب  دهد  یمن  یهاگ  **** داب هب  دهد  یم  رز  نمرخ  هک  يا  هدنشخب 

وت ماب  راوید  هب  راید  نیزا  تسشنن  **** زین بارغ  کی  ربخ  رش  ریخ و  رهب  زو 

وت مایپ  درادن  باوج  ارچ  برای  **** تسه باوج  نامیلس  ار ز  روم  ماغیپ 

وت مازتلا  رحس  �هتفگ  راظتنا  رد  **** ابلاغ تسه  يرظن  ار  راکماک  نآ 

وت مان  سومان و  وت و  رس  رب  كاخ  يا  **** دوب رعش  سومان  وت  مان  كاخ  حول  رب 

وت ماظن  تغالب  مظن  جنس  هنیجنگ  **** دوش نوچ  هک  دب  نامگ  كولم  زا  نت  کی  رب 

وت مارتحا  دنک  هنامتاح  فطل  زو  **** نآ زایتما  دنک  هناورسخ  عبط  زا 

وت مامتها  رمک  دوخ  حدم  لغش  زو  **** دبا ات  هدنشخب  لذا  هب  تسد  هب  ددنب 

وت ماگ  زیت  ملق  كرحت  ياپ  **** تسب سای  ریجنز  هب  تسد و  دوشگ  دوخ  زا 

وت مالک  جرد  رد  رب  توکس  لفق  **** افج زا  دز  انمت  صخش  سبح  رهب  زو 

وت ماین  ردنا  دش  دنک  رعش  ریشمش  **** تخس هک  يرعاش  رگا  لد  يا  نک  ناسف  رکف 

وت مان  شاب  عمط  باتک  رد  تبث  وگ  **** هاوخ هب  دوخ  حدم  هزیاج  نابز و  اشگب 

وت مامت  رایع  هب  عمط  نیزا  یصقن  **** دسر یمن  اما  عمط  رد  تسه  صقن  دص 

وت مادم  شیع  �هلیسو  ناخ  دیشمج  **** تساخس میاجمج  برشم  هاش  ناج  نیا 

وت مارم  دارم و  لوصح  رد  هدیشوک  **** بیرقنع هک  يدیشک  هچ  نآ  راد  هدیشوپ 

وت ماهس  رد  اطخ  دابم و  نامک  رد  هز  **** اعد زا  يو  تایح  تابث  رد  وچ  يدنب 

وت ماش  حبص و  �هیعداز  رشح  حبص  ات  **** بورغ یب  داب  شرفظ  علاط  دیشروخ 
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وجه هب  دوخ  نایم  مدنب  رب  تسچ  بصعت  زک  هرامش 99 :

هب دوخ  نایم  مدنب  رب  تسچ  بصعت  زک  **** شود مارحا  نیا  متسب  نایوج  بیع  یعمج  رهب 
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وجه

وجه هب  دوخ  نانمشد  زا  رامد  ات  مراینرب  **** ناتسود اب  یمد  لد  دارم  رب  مراینرب 

وجه هب  دوخ  ناحتما  نایازسان  يازس  رد  **** منک ات  متسشن  نوچ  ترکف  يوناز  سپ  رد 

وجه دب  دوخ  ناهد  میاشگب  یلیس و  مهدرس  **** عبط ربا  زک  نیمه  فوقوم  دوب  يزیختسر 

وجه هب  دوخ  نابز  میالا  هک  معبط  یکاپ  **** دادن تصخر  یلو  تروص  لباق  یلویه  دش 

فرح ه

هم باتفآ و  �هنیآ  شیور  نشور ز  هرامش 100 :

هم باتفآ و  �هنیآ  شیور  نشور ز  **** دوب هک  نیما  دمحم  نسح  جوا  دیشروخ 

هر باب  چیه  زا  شتعلط  هام  هب  شهاک  **** تشادن نینس  روهش و  رورم  ترثک  زو 

هیس دش  زور  شیگریت  ار ز  قافاک  **** ناهج لجا  فوسک  هب  دش  هتفرگ  هگان 

هگن نیشن  متام  هنامز  تملظ  رد  **** درک وچ  وا  زوس  ناهج  گرم  درخ ز  ریپ 

هیس نیما  دمحم  گرم  هب  هدش  ملاع  **** تفگ درک و  خیرات  �هیهت  لد  زوس  زا 

هاک تنحم  ادز و  مغ  مرخ و  هرامش 101 :

هاک تنحم  ادز و  مغ  مرخ و  **** شود مدیسر  یتبرت  رس  رب 

هام �هورذ  هب  ات  هتفر  ناکم  ناز  **** وا ترتع  یلع و  رهم  رون 

هارمه تفرعم  لها  زا  یعمج  **** دندوب اضق  زا  زور  نآ  نم  اب 

هللا نیع  نیسح  كاپ  كاخ  **** تفگ یصخش  تسیک  كاخ  نیا  متفگ 

هاگآ دومن  معرصم  نامه  زا  **** شخیرات مین ز  هگآ  متفگ 

هانپ تسا و  ءاجلم  وت  ناتسآ  هرامش 102 :

هانپ تسا و  ءاجلم  وت  ناتسآ  **** ار ملاع  هک  یفصآ  نیهم  يا 
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هاوگ دنملاع  ود  ناتسار  **** تمرک رب  هک  يرورس  نیزگ  يو 

هاگن دوج  هب  دوخ  ناش  تزع و  **** دنا هتشاد  هک  رگد  يارزو 

هاوخ ناسحا  هدوبن  نم  تمه  **** رگد نارعاش  وچ  ناشیزا  نوچ 

هارکا یب  دنا  هداتسرف  یم  **** نم رتسا  يارب  یهاک  وج و 

هاج تمشح و  هب  یقیاف  همه  رب  **** قزار قلاخ  فطل  زا  هک  وت 

هاک وج و  وا  يارب  زا  تسرفب  **** ناسحا زا  قباس  ماکح  وچ  ای 

هایس يالب  نیا  نم  زا  ناتسب  **** رگد نامزالم  يارب  ای 

هاگان مهدیم  شارحص  هب  رس  **** زوس نمرخ  قرب  دننام  هنرو 

هایگ دودح  نیرد  دارذگن  **** عوج شتآ  ياه  هلعش  فت  زک 

هام �هورذ  زا  تشذگ  شزاورپ  هک  هرامش 103 :

هام �هورذ  زا  تشذگ  شزاورپ  هک  **** ییحی هاش  تلود  جوا  نامه 

هابشا نارقا و  يزاورپ  مه  ز  **** موب نیزا  هگان  شلد  دمآ  گنت  هب 

هاوخ نایشآ  دیدرگ  هردس  خاش  ز  **** نادنلب تمه  �هرمز  زا  دوب  وچ 

هاوثم دلخلا  نافتاه  نابز  **** تفگ یم  تفر  یم  ناهج  زا  نوریب  وچ 

هاکناج هآ  زا  ریغ  قلخ  ناج  ز  **** دماینرب دمآرب  ناج  ار  وا  وچ 

هآ ناهج  زا  ییحی  هاش  دش  نورب  **** تفگ درخ  مدرک  بلط  شخیرات  وچ 

هدنمرش شیوخ  روج  زا  رود  هرامش 104 :

هدنمرش شیوخ  روج  زا  رود  **** دوبن نوچ  هک  هد  فاصنا  لد  يا 

هدنکفا تخرد  نویامه  هس  **** تاداس نشلگ  مه ز  یپ  زک 

هدنز شمد  زا  هدرم  يدش  هک  **** ناج نشلگ  لاهنون  نآ  لوا 
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هدنخ يدز  نمس  رب  شخر  هک  **** نیدلا یفص  افص  غاب  لگ 

هدنبیز دنلب و  لخن  ود  نآ  **** نیمز سمش  نامز و  يایض  سپ 

هدنکارپ ناشتوف  مغ  زا  **** گرزب درخ و  شیع  بابسا  دش  هک 

هدنخرف تاذ  هب  ارآ  تنج  **** دندش باب  دج و  نیئآ  هب  نوچ 

هدنب زا  دزس  عارصم  ود  نیا  **** دوش راکشآ  خیرات  ود  ات 

هدنکفا لخن  ود  لاهن و  کی  **** يوفطصم ناتسوب  زا  رود 

هراب دص  نیبج  هدوس  کلف  تخت  ورسخ  هرامش 105 :

هراب دص  نیبج  هدوس  کلف  تخت  ورسخ  **** ترد كاخ  رب  هک  زارفارس  تخب  ناوج  يا 

هراومه ناشف  هرطق  تمرک  لها  هدوب  **** زاین لها  رب  هک  هشیپ  ینس  شاپ  مرد  يو 

هراوآ دوخ  �هدید  زا  ما  هدرک  ار  باوخ  **** وت یئوگ  اعد  رهب  زا  هک  هام  شش  تسه 

هراچیب ترب  هراچ  دمص  دراذگن  **** لحم چیه  رد  هک  هدوب  نیا  مشهاوخ  مه  زور 

هراب تباث  هرایس و  رس  رب  ما  هدنار  **** دنلب عبط  يروای  زا  مه  وت  يانث  رد 

هراپ مغ  زا  دنک  تقاط  هماج  ترطاخ  **** منک حرش  رگ  هک  لاسما  ما  هدید  نآ  وت  زو 

هرایس مه  تباث و  مه  وت  ناعیطم  يا  **** تسا رفک  یعاطم  وت  نوچ  زا  هک  دنچره  هوکش 

هراوخ نان  یس  يزور  يربب  نم  زا  وت  هک  **** نم �هزور  یس  یناوخ  انث  داد  رثا  نیا 

هریخ كالفا  �هدید  تریح  ز  هرامش 106 :

هریخ كالفا  �هدید  تریح  ز  **** تساسا نودرگ  تمشح  رب  یهز 

هریت کی و  رب  دوب  رگ  دشاب  هچ  **** رخآ تزورما  يد و  فطل  نم  هب 

هریغص يایاطع  زا  یئاطع  **** دوعوم فطل  ياج  هب  رگ  یئامن 

هریت هتسهآ  ار  وت  عبط  دوش  **** صقان رادقم  ار  وت  دوج  دوش 
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هریخذ تداب  دب  زور  يارب  **** تسباوث رگ  نم  تجاح  ياضق 

هریبک يراب  ینکیم  یهانگ  **** تسهانگ سکان  نم  تخب  زارد 

هلماش ماع  ياه  تلامتسا  هرامش 107 :

هلماش ماع  ياه  تلامتسا  **** دیما شوگ  رد  وت  زا  ار  ناهج  يا 

هلماک تاحلصم  زا  یحلصم  **** تسمزال ممشچ  حالصا  یپ  زا 

هلماح نانز  نوچ  ینابترم  **** ناور نک  شزاون  يور  زا  میوس 

هلمآ ای  ناشمان  هلیله  ای  **** شرورپ ردنا  شنطب  رد  نینچ  دص 

هیلع يرولا  مالس  هیوباب  خیش  دب  هرامش 108 :

هیلع يرولا  مالس  هیوباب  خیش  دب  **** وا دج  هک  ناخیلق  هجاوخ  مانالا  نیز 

هیوباب خیش  دلو  شتلحر  خیرات  **** تشگ درک و  لقن  نانج  هب  ناهج  زا  هاگان 

فرح ي

ینابر فطل  رحب  یشبنج  هرامش 109 :

ینابر فطل  رحب  یشبنج  **** رگد راب  درک  ضیف  زک  رکش 

ینارون مجن  وچ  لحاس  هب  ور  **** داهن لسن  طیحم  زا  يرهوگ 

یناملظ ناهج  شخب  رون  **** دیدرگ تنطلس  جرب  زا  یهم 

ینام هماخ  يارای  تسین  **** شریوصت هک  یتروص  نینزان 

یناریح هب  رس  هداد  ار  لقع  **** شلیدعت هک  يرکیپ  لدتعم 

یناف ملاع  يور  اقب  رد  **** تسوزا هک  ناخ  دارم  ناطلس  ریم 

یناد بدا  زا  شزومآ  دجبا  **** تسا اضق  هک  دج  یمس  بآ  بیان 

یناقاخ يورسخ و  لباق  **** یئاراد يرواد و  قیال 
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یناحبس رهق  فطل و  تروص  **** ناخ دمحم  ازریم  فلخ 

یناخ دنسم  رخف  دنک  یم  **** واب هکناوجون  دهعون  ناخ 

یناطلس ریرس  شسولج  زا  **** مایق مایق  ات  تسا  رورس  رد 

نیا ي هب  ناهج  ناهج  نیا  یناب  **** شیار زا  هداد  هک  ناب  ناهج  نآ 

ینار برط  نسوت  نار  ریز  **** شدبا ات  تسه  هک  لد  ناوج  ناو 

ینازرا ینارگ  نآ  اب  تشاد  **** واب کلم  نیگن  دزیا  هک  نآ 

ینامیلس متاخ  دزگ  یم  **** شیوخ بل  شمتاخ  کشر  زا  هکناو 

یناب ار  جاودزا  �هناخ  **** وت دوب ز  هناگی  ناک  یتدم 

ینامع راو  هاش  رد  نوچ  **** قاط شلسن  طیحم  رد  وا  دوب 

ینادزی نوعداب  نیعم  شک  **** ناخ یهاش  ریم  درف  رهوگ 

یناشفا رهوگ  هب  شبلص  ربا  **** دمآ زاب  تفر و  وچ  يزور  دنچ 

یناوخ انث  نآ  مدرک  شلواک  **** ادیپ مود  هدازهش  تشگ 

یناحبس عبط  تالایخ  زو  **** رادرب ملق  نامز  نیا  مشتحم 

یناث �هداز  هاش  ون  هم  **** راگنب شتدالو  لاس  رهب 

ینادان هدایز  يزیچ  تسه  **** عارصم نیردنا  تدم  رب  کیل 

یناسآ هب  نآ  عفر  دوش  یم  **** هدازهش هداز  هاش  دوش  رگ 

يا هداد  بات  ارم  يافو  هتشر  رس  هرامش 110 :

يا هداد  بات  ارم  يافو  هتشر  رس  **** افج �هجنپ  رس  هب  هک  ناشکرس  عمش  يا 

يا هداد  بآ  ارم  نابز  رجنخ  نوچ  **** جنرم نخس  مخز  هب  راکف  تمراس  رگ 

یبحاص يداضتعا  يذالم  يدنوادخ  يا  هرامش 111 :
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یبحاص يداضتعا  يذالم  يدنوادخ  يا  **** نک بآ  نیمز و  دنوادخ  هار  زا  بحاص 

یبحاص ار  یبحاص  بآ  درک  مناوت  نوچ  **** متسین بحاص  زورما  ار  رانید  کی  هک  نم 

يداجیا رهپس  باتفاک  هرامش 112 :

يداجیا رهپس  باتفاک  **** دوجو جوا  لیهس  نایامن  يا 

يداتعم لذب  هب  متاح  وچ  هک  **** دوج متاخ  نیگن  نویامه  يو 

يدابآ هب  ور  وت  تافتلا  ز  **** داهن دوب  هکره  ناریو  لد 

يداهنن هدیرفآ  چیه  رهب  **** کبس گنس  دوج  يوزارت  رد 

يداتفا لفاغت  هار  هب  وت  **** دیسر وچ  ناتسود  هب  تبون  کیل 

يداد یمتاح  داد  مارک  زا  **** دوج دی  متاح  وت  متفگ  هچ  هو 

يداشگب شیوخ  ناسحا  رد  **** ام خر  رب  هچ  رگا  اراکشآ 

يداتسرف وکن  دزمتسد  **** ار ام  �هزور  دنچ  تمدخ 

يدازآ رب  فرش  ار  یگدنب  هرامش 113 :

يدازآ رب  فرش  ار  یگدنب  **** تسوا یمالغ  زک  نسح  هش  نآ 

يدابآ دنامن  ملاع  ود  رد  **** دبلط ناکم  رگا  شنسح  جنگ 

يداصف لحم  رد  شا  هژم  **** درآ لیئربج  نایرش  نوخ ز 

يدایص هب  شا  هزمغ  دور  نوچ  **** دنکش سفق  سوه  زا  حور  غرم 

يدالج ار ز  توملا  کلم  **** شلاتق مشچ  لوزعم  هدرک 

يداو دص  هب  نتخات  ناوت  یم  **** شانث شخر  هک  نارماک  نآ  لصاح 

يداق لامک و  زا  نم  عبط  **** تخاس نوچ  شیشخب  فیرشت  مرگ 

يداش زا  مریمب  ادابم  هک  **** تخاونن مدوخ  �هماج  نت  هب  ناز 
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يرگد شتایه  هب  دوبن  هک  نآ  هرامش 114 :

يرگد شتایه  هب  دوبن  هک  نآ  **** نالوغ رس  نایداع  رورس 

يرضحام هلاون  دص  وا  شیپ  **** دوب هک  نابلرتش  گرزب  ناو 

يرسپ ادخ  ار  جوع  را  يداد  **** کچوک ردارب  ار  وا  يدوب 

يرت بلق  هدوبن  يو  زا  کیل  **** ملاع در  هدوب  رایسب  بلق 

يرخ دزد  هدید  گنر  نیا  هب  سک  **** تخورف هدرک  گنر  هدیدزد  رخ 

یشومخ هب  یخلت  هب  هنادعا  هدنناتس ز  ناج  هرامش 115 :

یشومخ هب  یخلت  هب  هنادعا  هدنناتس ز  ناج  **** دشاب یم  نخس  میلقا  رد  هریخ  رعاش 

یشکب ار  دوخ  وت  هک  دیوگب  عون  نآ  تحدم  **** توجه دیوگن  هچرگ  یضرغ  ربانب  رگ 

یلع لآ  اب  داد  تعیب  تسد  هرامش 116 :

یلع لآ  اب  داد  تعیب  تسد  **** داقتعا لامک  زک  ردیح  خیش 

یلع لآ  اب  داشلد  مرخ و  **** نانج رد  اداب  تفر  نوچ  ناهج  زا 

یلع لآ  اب  داب  شرشح  تفگ  **** لاوس مدرک  وا  خیرات  درخ  زا 

یناطلس تایار  هچ  هم  وترپ  دیشروخ  هم  هرامش 117 :

یناطلس تایار  هچ  هم  وترپ  دیشروخ  هم  **** مناطلس هدازهش  تنطلس  نایشآ  يامه 

ینامادکاپ سب  زا  ینسسمی  مل  فیرشت  ربب  **** میرم نوچ  تشاد  درجت  تخت  رب  هک  وناب  نیهم 

یناف ملاع  نیز  ناور  دش  ناملغ  روح و  شود  هب  **** هگان شلمحم  نیرز  سودرف  نشلگ  مزع  هب 

یناث میرم  زا  هآ  فیح و  متفگ  خیرات  یپ  **** مد یسیع  هاش  عادو  میرم  یناث  نآ  درک  وچ 

یهت وک  يزیزع  رمع  �هتشر  هرامش 118 :

یهت وک  يزیزع  رمع  �هتشر  **** گرم بات  زا  نوچ  درک  یم  سفن  ره 
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یهس ورس  نوچ  كاخ  رد  يرکیپ  **** لجا تسد  زا  وچ  دشیم  نامز  ره 

یهگآ هللا  تمعن  دیس  تفای  **** خرچ عاضوا  زا  یلفط  دوجو  اب 

یهت ار  بلاق  درک  هجوت  زو  **** رایتخا درک  یهرمه  ردارب  اب 

یهرمه ردارب  اب  دیس  درک  **** تفگ لقع  مدرگ  وچ  شخیرات  رکف 

فرح ا

لاس تیمک  باسح  درخ  تفر و  نوچ  هرامش 119 :

لاس تیمک  باسح  درخ  تفر و  نوچ  **** لاهن هزات  نآ  تلم  لالج  غاب  زا 

تساوخ معبط  زا  **** تسارآ قافاک 

لالج یلاهن ز  الو  نیرد  رود  دش  **** دید نوزفا  لالج  نشلگ  �هتسد  لگ 

تسار دش  مه  ناو  **** تفگ تدم و  ناز 

دوج هنازخ  رهوگ  نارگ  يو  هرامش 120 :

دوج هنازخ  رهوگ  نارگ  يو  **** دوجو رهپس  رتخا  دنلب  يا 

ینامیلس دوخ  کلم  رد  وت  هب  **** ینازرا تشاد  هک  ییادخ  هب 

فیرش عمس  هب  يا  هضرع  دسرب  **** فیعض روم  هداتف  نیز  رگا  هک 

دیما شوه  دیما  ان  دوشن  **** دیون عامتسا  زک  نک  نانچنآ 

هیلالج �هلاسر  زا  تایلزغ 

فرح ا

ار وت  كاپ  ما  هتخوس  ما  هدز  مد  ات  هک  ور  هرامش 1 :

ار وت  كاپ  ما  هتخوس  ما  هدز  مد  ات  هک  ور  **** ار وت  كانسوه  نابیقر  ندید  نم و 

ار وت  كاچ  دص  لد  زا  منکف  نوریب  هک  هب  **** دز مهاوخ  لد  هب  غیت  دص  وت  تسد  زا  هک  نم 
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ار وت  كاب  یب  رس و  دوخ  رذح و  مک  ردقنیا  **** منتسنادیمن هارمگ  نم  تیاغ  هب  ات 

ار وت  كارتف  هب  تسبرب  هک  دوب  رس  هچ  نیا  **** دزیم يراکش  ریش  زا  مد  هک  تمشچ  كرت 

ار وت  كاشاخ  دود ز  زجب  دقن  دوش  هچ  **** رثا ریسکا  �هلعش  يا  نک  فاص  ام  بلق 

ار وت  كاخ  دنک  ریس  رگم  روگ  وت  رد  **** تسین يریس  وزا  يور  هیس  مشچ  يا  تچیه 

ار وت  كاردا  هدید  نیزا  رپ  رتهب  روک  **** وا زا  يدیمهف  وت  يدید و  وت  هچنآ  مشتحم 

یئالب مقطن  رس  رب  درآ  هک  **** یئاج هب  هگان  دشک  یم  ممالک 

ارم رادلد  دنسپم  میتسه  زا  نارگلد  هرامش 2 :

ارم رادلد  دنسپم  میتسه  زا  نارگلد  **** ارم رای  لد  نم  گرم  هب  نک  شوخ  کلف  يا 

ارم راب  شلد  زا  رادرب  ناتسب و  نم  ناج ز  **** نینزان نآ  لد  راب  ما  هتشگ  نوچ  لجا  يا 

ارم راز  نت  نادرگ  مدع  يارحص  درگ  **** رابغ دراد  شلد  نم  زک  نامز  نیا  هنامز  يا 

ارم رامیب  ناج  هد  لجا  رهز  زا  تبرش  **** شبرشم نم  زا  تسا  خلت  نوچ  رهد  بیبط  يا 

ارم رادیب  مشچ  هب  مدع  باوخ  زا  تنم  **** شمنیب یم  مک  باوخ  رد  زج  هک  نونکا  رهپس  يا 

ارم راکفا  مسج  هد  نورد  رد  اج  نورب  زا  **** مدنیب رگید  هک  دهاوخ  یمن  وا  نوچ  نیمز  يا 

ارم راد  نک  بصن  تربع  نادیم  رس  رب  **** دهد نم  لتق  هب  نامرف  رگا  رادلد  مشتحم 

ارم نوریب  دشک  یم  تگنچ  يزابهش ز  هنرو  هرامش 3 :

ارم نوریب  دشک  یم  تگنچ  يزابهش ز  هنرو  **** ارم نونکا  رادساپ  مدوب  هک  مدیص  نآ  هن  نم 

ارم نوناق  نیا  هب  سپ  نیز  ینک  یم  شزاون  رگ  **** يرگید گنچ  هب  مناج  گر  ینیب  یم  دوز 

ارم نوخ  رد  دنکفا  یم  دوش  یم  فقاو  وت  ات  **** زیت ریشمش  دص  هزمغ  زا  دیشک  نم  رب  يد  هک  نآ 

ارم نوسفا  زا  ددنب  یم  ربخ  یبای  یم  وت  ات  **** متخیرگب شرحاس  مشچ  شیپ  زا  شود  هک  نآ 

ارم نونجم  دنک  یم  یناسر  یم  ار  دوخ  وت  ات  **** دسر یم  یپایپ  شساوسو  لیخ  لد  رد  هک  نآ 
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ارم نوگیم  بل  زا  شوهدم  درک  دناوت  یم  **** فرح ود  دیوگ  رگا  درک  متسم  فرح  کی  زا  هک  نآ 

ارم نوزفا  دهن  لد  رب  یقشاع  راب  وت  زک  **** تسا رداق  انامه  مدید  نم  هک  نیکمت  نارگ  نآ 

ارم نودرگ  رب  وت  مغر  زا  تزع  رد  درب  یم  **** مهد یم  ار  دوخ  هرذ  کی  وردیشروخ  نآ  هب  رگ 

ارم نومضم  نیا  قیقحت  زا  سپ  ددنب  لد  ياپ  **** يوم ریجنز  تب  نآ  رگ  مشتحم  مزیرگ  نوچ 

ار ناج  مسج و  دنویپ  تسسگ  هب  گرم  وچمه  زا  هرامش 4 :

ار ناج  مسج و  دنویپ  تسسگ  هب  گرم  وچمه  زا  **** ار نابرهم  نارای  دروآرب  مهز  تقشع 

ار نابزمه  دص  مهرب  زیت  دندرک  **** يدنکف نآ  نیا و  اب  ینابز  مه  حرط  ات 

ار ناتسود  هلاس  دص  نمشد  هظحل  مین  رد  **** مهاب صاخ  مزب  رد  يدرک  ماع  فطل  زا 

ار نامک  هز  دندرک  رخآ  مه  �هنیک  رد  **** ریت نوچ  تسار  دندوب  لوا  مهاب  هک  یعمج 

ار نامدود  ود  لها  شتآ  دود  دننام  **** درک ادج  رگیدکی  زو  تساخرب  هزیتس  داب 

ار ناگی  ناگی  مه  زا  تقشع  درک  هناگیب  **** هناگی يا  دوب  رپ  نایانشآ  يرهش ز 

ار نآ  نیا و  دنویپ  دز  نایم  رب  ریشمش  **** هرانک زا  وت  تسد  مهاب  دهع  تسد  دص 

ار ناتسآ  هفرط  نآ  میدرک  عازنلا  باب  **** رهم رد  رب  هتسویپ  میدوب  هک  یسک  اب  ام 

رطاخ هب  هر  یک  **** دنکفا تباقر  حرط  یقیفر  مشتحم  اب 
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ار نامگ  نیا  مداد  یم  دوخ 

فرح ت

تسا ربارب  یئآ  رگ  يور و  رگا  اج  نآ  هرامش 5 :

تسا ربارب  یئآ  رگ  يور و  رگا  اج  نآ  **** تسا ربارب  یئاهر  دیق و  رای  شیپ  نوچ 

تسا ربارب  یئادج  لاس  رازه  دص  اب  **** تندید ریغ  اب  ندوب و  وت  اب  هظحل  کی 

تسا ربارب  یئادخ  رهق  هب  نینچ  یفطل  **** تسین بیقر  لیفط  هک  ینک  یمن  یفطل 

تسا ربارب  یئادف  ناقشاع  هب  تشیپ  **** نم ناج  وت  يادف  تفگ  هک  سوهلاوب  ره 

تسا ربارب  یئاط  متاح  هب  ام  شیک  رد  **** رارق دهد  یئاج  هب  هسوب  خرن  هک  یخوش 

تسا ربارب  یئاشگ  �هرهچ  رازه  دص  اب  **** ندز مد  هدرپ  رد  نتفهن و  ور  ریغ  زا 

تسا ربارب  یئادگ  هب  نونک  يورسخ  نیاک  **** مشتحم قشع  یب  ورسخ  هب  نکم  سوخ  لد 

تسا مغ  درد و  رازه  نیدنچ  �هیامریمخ  هرامش 6 :

تسا مغ  درد و  رازه  نیدنچ  �هیامریمخ  **** تسا ملا  تنحم و  بوکدگل  وت  یب  هک  ملد 

تسا مهتم  لصو  هب  نامرح  تیاهن  رد  هک  **** ریگ فسوی  گرگ  نم ز  لد  تسیا  هنومن 

تسا مدق  کی  لصو  دح  رس  نم و  �هنایم  **** هنرو نورب  دح  اپ ز  مهن  هک  مین  نآ  نم 

تسا ملع  نیرتهب  هنتف  هپس  رس  رب  هک  **** وا لکاک  دق و  تسا  نسح  هش  تمالع 

تسا مدع  هطخ  ناطلس  �هنازخ  رد  هک  **** نآ شتیاغ  تسه  رایسب  وت  لعل  ریظن 

تسا مد  ود  تا  هزیتس  غیت  هک  وت  یلتاق  هچ  **** تساطخ فطل  هب  یمد  مباتع  هب  یشک  یمد 

تسا مشتحم  تس  هدز  یئادگ  فال  هک  یسک  **** دنلب کناب  هب  تهگرد  رب  ینسح و  هاش  وت 

تسیک ددص  نیرد  دوخ  اب  تسین  ببس  ات  کشر  دص  هرامش 7 :

تسیک ددص  نیرد  دوخ  اب  تسین  ببس  ات  کشر  دص  **** تسیک دوخ  گرم  هب  یضار  نم  زج  لصو  نیع  رد 
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تسیک ددم  دنک  ار  ام  گنج  رد  هک  یسک  نونکا  **** وا اب  ریغ  حلص  رد  دندومن  ددم  نارای 

تسیک دم  دشب و  دیوگ  وا  اب  هک  نآ  هماخ  زج  **** منابز هیس  ددرگ  میوگب  رگ  هک  یفرح 

تسیک دب  تسوا  کین  رگ  سانشن  کین  دب ز  يا  **** تسا کین  وت  یئوگدب  اج  دص  هدرک  هک  سک  نآ 

تسیک دز  هک  نآ  هکس  نیا  تمان  هب  نیبب  هگنآ  **** ار اطخ  طخ  رگنب  دوخ  تمصع  دقن  رب 

تسیک دسج  زا  دوخ  ناج  دهاوخ  رود  هک  سک  نآ  **** وت يرود  هب  یضار  درک  متریغ  هک  نم  زج 

تسیک دسح  مشتحم  رب  دراد  هک  یسک  نارای  **** نارجه هب  مهد  یم  نم  ار  اهب  یب  لصو  نیا 

تیوک زا  متفر  يزور  دنچ  مه  نم  دیما  نیا  هب  هرامش 8 :

تیوک زا  متفر  يزور  دنچ  مه  نم  دیما  نیا  هب  **** تیوس یتدم  دمان  هکره  دش  دزمان  تزع  هب 

تیوجلد فلز  زا  ششک  زج  يو  لد  دنیب  یمن  **** ششوک دنک  یم  رتمک  هکره  تیوجتسج  هار  هب 

تیوربا دوخ  بارحم  وهس  ياه  هدجس  رد  دنک  **** يریغ شا  هلبق  دشاب  هک  دزاس  یم  رای  نآ  ار  وت 

تیور �هنیئآ  زا  هب  رگید  تب  ياپ  فک  **** دناد یم  هک  نآ  ياپ  هب  تبغر  خر  یئاسیم  هچ 

تیوم �هلقح  زا  دنک  یمرب  يرس  رگ  يزاب  هب  **** نیدنچ روخم  يزاب  نارگید  غرم  زومآ  تسد  ز 

تیوداج مشچ  يو  لد  زا  یغارچ  دزورفا  هک  **** نیا تسا  لاحم  نونکا  تسم  نوسفا و  ورب  یمشچ  هیس 

تیوکین راسخر  یئوگدب  زا  دشاب  یلاخ  هک  **** یفرح وزا  دینشن  مشتحم  زگره  هک  سب  نیا  ار  وت 

تیوک زا  متخر  تمه  تسب  دهاوخ  هک  متفگ  یمن  هرامش 9 :

تیوک زا  متخر  تمه  تسب  دهاوخ  هک  متفگ  یمن  **** تیور زا  ممشچ  تریغ  تخود  دهاوخ  هک  متفگ  یمن 

تیوم زا  دنویپ  دلسگب  شکاشک  نیز  نم  لد  **** مسرت یم  هک  لسگب  یشکرس  دنمک  متفگ  یمن 

تیوربا بارحم  زا  منادرگ  یم  يور  هنرگو  **** ار دوخ  ناتین  دب  �هلبق  نادرگن  متفگ  یمن 

تیوگنخس لعل  زا  هرابکی  منک  یم  نادند  هک  **** وگ مک  نارهوگدب  �هرابرد  نخس  متفگ  یمن 

تیوس مرگنن  مریمب  تیور  ترسح  زا  رگ  هک  **** یعون نکم  امنم و  يور  سک  رهب  متفگ  یمن 
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تیوداج مشچ  رحس  شیوخ  رب  منک  لطاب  نم  هک  **** يراک ینکیم  یبیرف  مدرم  نیزا  متفگ  یمن 

تیودنه فلز  زا  وا  تسج  دهاوخ  تسج و  دهاوخ  هک  **** هن لد  رب  دنب  ار  مشتحم  هب  نیزا  متفگ  یمن 

فرح د

دادن يرادلدو  زان  ردقب  تداد  يربلد  هرامش 10 :

دادن يرادلدو  زان  ردقب  تداد  يربلد  **** دادن يرادیب  زان  باوخ  ار ز  تمشچ  هک  نآ 

دادن يراک  افج  كرت  رب  هرذ  کی  تتردق  **** روج يوزاب  يوق  تنسح  توق  زا  درک  هک  نآ 

دادن يرازآ  لد  عطق  رد  چیه  ترایتخا  **** نسح ریشمش  رهوج  ار  لد  رازآ  درک  هک  نآ 

دادن يراوخمغ  ياورپ  ار  وت  داد و  نم  هب  مغ  **** ور هچ  زا  برای  تشاذگن  اود  یب  يدرد  هکنآ 

دادن يرادنپ  میلعت  ار  وت  يرای  نف  رد  **** نونف وذ  یئوکن  ناتسبد  رد  تدرک  هک  نآ 

دادن يراسنوگن  زا  میب  ار  وت  ملظ  تیار  **** ملع ار  تنسح  هاش  لکاک  دق و  زا  داد  هک  نآ 

دادن يرابکبس  مغ  زا  تشکن  ات  ار  مشتحم  **** نوزف تقشع  مغ  زا  درک  نالد  یب  راب  هک  نآ 

دتفارب نایم  زا  قشع  يرانک  الب  دریگ  هرامش 12 :

دتفارب نایم  زا  قشع  يرانک  الب  دریگ  **** دتفارب ناهج  زا  نسح  نابوخ  رهم  هچ  برای 

دتفارب ناهن  زوس  دنامن  نورد  غاد  **** دز ناوت  نآ  رب  یباک  دزورف  یشتآ  رهد 

دتفارب نادکاخ  نیز  قشاع  ناشن  مان و  **** ناسکی كاخ  هب  ددرگ  نسح  لزنت  زا  قشع 

دتفارب نآ  زا  عقرب  دبنجب  ناما  داب  **** ناهنپ هدرک  مایاک  ار  تیفاع  راسخر 

دتفارب نامک  ناز  هز  نارود  دروخ ز  یبات  **** هز کلف  رب  تستسب  زان  زک  نسح  يوربا 

دتفارب نارگ  راب  تقاط  ربص و  تشپ  زا  **** رابکبس دوش  یقلخ  درازآ  دبای  فیفخت 

دتفارب ناد  هتکن  مه  دنامن  وج  هتکن  مه  **** نابوخ لاح  نیسحت  دیئوجن  مشتحم  زا 

دز لاف  خرف  شیورد  رد  یهاش  بش  مه  هرامش 13 :
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دز لاف  خرف  شیورد  رد  یهاش  بش  مه  **** دز لابقا  �هکس  تلود  دقن  رب  نوچ  تخب 

دز لاوحا  برطضم  نیا  رد  نیکمت  نارگ  ناک  **** نامز نآ  شتآ  رتسب  دنپس و  دش  یکاخ  مسج 

دز لابغ  راف  غرم  رب  نیمک  زا  يریت  �هنتف  **** دیرپ تشحو  زا  باوخ  نایشآ  مرگ  ریاط 

دز لاخ  رپ  �همغن  مشوگ  هب  ترشع  برطم  **** داد ضیف  رپ  يرغاس  متسد  هب  تلود  یقاس 

دز لامالام  ياهرغاس  لصو  بارش  زا  **** لالم جنک  رد  رجه  رامخ  شتشک  یم  هک  نآ 

دز لابقتسا  رهب  نوریب  همیخ  نت  زا  مناج  **** نسح میلقا  هش  نآ  لابقا  هب  دیاک  نآ  زا  شیپ 

دز لالجا  �همیخ  ترشع  لد ز  کلم  هب  رب  **** لصو هاش  نوخیبش  مغ  هاپس  رب  دز  مشتحم 

دشاب نارماک  تنسح  هاش  نازاب  قشع  ماک  هب  هرامش 14 :

دشاب نارماک  تنسح  هاش  نازاب  قشع  ماک  هب  **** دشاب ناشن  ملاع  رد  قشع  نسح و  ات ز  یهلا 

دشاب نامز  رخآ  نماد  ات  شنماد  روهظ  **** نونکا تسا  رهاظ  شبیج  هک  تنسح  تعلخ  یهلا 

دشاب نایشآ  خاش  نیرترب  ار  تتمصع  رذت و  **** انغتسا لخن  دزیخ  نسح  غاب  ات ز  یهلا 

دشاب نایم  رد  لفاغت  غیت  ار  وت  نسح  هش  **** ار بلاط  سوب  رانک و  دشاب  سوه  ات  یهلا 

دشاب نامک  رد  ربکت  ریت  ار  وت  يوربا  ود  **** وج عضاوت  دشاب  ات  قوشعم  زا  قشاع  یهلا 

دشاب نابساپ  ار  تبل  توقای  جنگ  يرام  وچ  **** نیچرپ يوربا  دشاب  هدنهاوخ  بلط  ات  یهلا 

دشاب ناشن  وا  مشچ  وت  مشخ  كوان  شیپ  هب  **** تیوس دنک  رگ  تنایخ  مشچ  مشتحم  یهلا 

دش ربز  ریز و  رهش  ود  شعولط  بورغ و  زا  هک  هرامش 15 :

دش ربز  ریز و  رهش  ود  شعولط  بورغ و  زا  هک  **** دش رگد  رهش  روش  رهش و  نیزا  تفرب  یهم 

دش رظن  لها  يالب  داتس و  راید  نآ  رد  **** ار افو  لها  تشک  درک و  رفس  راید  نیزا 

دش رطخ  لحم  مه  هطخ  نآ  شتعلط  قرب  ز  **** هچرا دش  لیس  ياج  موب  نیا  شتقرف  لیس  ز 

دش رفس  هب  تبقاع  تخاس  نطو  هک  يروشک  هب  **** اجنآ هب  تخات  هصغ  تفات  نانع  هک  �هدلب  ز 
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دش رمث  هزات  لخن  کلم  نآ  رد  هنتف  لاهن  **** نیب نازخ  لاهن  دش  رهش  نیرد  قشع  تخرد 

دش رسود  ریت  �هنتف  تشگ و  مدود  غیت  �هیلب  **** شروهظ جورخ و  وترپ  زا  تکلمم  ود  نیا  رد 

دش ردب  هبسا  ود  مشتحم  نوکس  دنب  رهش  ز  **** تمیرغ ياپ  راوس  نآ  داهن  باکر  رب  وچ 

دنبم لمحم  رگد  زورما  کی  نم  مبارخ  سب  هرامش 16 :

دنبم لمحم  رگد  زورما  کی  نم  مبارخ  سب  **** دنبم لزنم  نیزا  راب  ناباتشرپ  انابراس 

دنبم لحاس  نیزا  تخر  نیا  يرگید  زور  ود  کی  **** تسا هلجد  هر  نم  زیخ  نافوط  مشچ  زا  ایلاح 

دنبم لفاغ  نم  زا  مشچ  نینچ  نیا  یلحم  رد  **** هاگن کی  یقاب  هدنام  تیور  هب  نم  زک  یلفاغ 

دنبم لگ  بآ و  رب  تمهت  يرکیپ  ناسنا  حور  **** عادو رد  ناج  درب  نت  زک  یمدآ  دح  تسین 

دنبم لجعتسم  رمع  ياپ  هلیح  دنبب  ور  **** بیبط يا  رتهب  لیجعت  رد  رمع  دش  نوچ  رای 

دنبم لصاح  یب  روز  رپ  نینچ  یلیس  رب  هار  **** قیفر يا  نایرگ  مشچ  رد  شکم  معنم  يوراد 

دنبم لد  ناشیا  هب  رگید  یلقاع  رگ  مشتحم  **** تس یگناوید  لصاح  لد  يا  نتسب  نابوخ  هب  لد 

دنناد رتزیزع  دوخ  تب  شمدرم ز  هک  هرامش 17 :

دنناد رتزیزع  دوخ  تب  شمدرم ز  هک  **** یمنص شو  هاشداپ  نیزا  هللا  كرابت 

دنناوخ دوخ  هاشداپ  اج  همه  لد  قدص  هب  **** ار وا  یلو  یگدنب  رگد  ياج  دننک 

دوب نز  درم و  �هنیآ  دنچ  وت  يور  هرامش 18 :

دوب نز  درم و  �هنیآ  دنچ  وت  يور  **** دوب نمجنا  ره  تنیز  دنچ  وت  نسح 

دوب نکف  هبور  هک  وت  يوهآ  نکفاریش  **** فیح تسه  هک  نکفیم  ریغ  هب  رظن  ریت 

دوب نم  صوصخم  هک  يامن  نم  هب  یفطل  **** دوبن وا  صوصخم  هک  ریغ  دیدن  یفطل 

دوب ندب  کی  رد  هدش  لد  رازه  ناج  **** یک هب  ات  هدنام  ناج  وچ  بیقر  رب  رد  يا 

دوب نهریپ  رد  هک  هنیس  ياهکاچ  نآ  **** باسح رد  درد  یب  وت  شیپ  كاچ و  هنیس  نم 

یناشاک مشتحم  www.Ghaemiyeh.comناوید  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 824زکرم  هحفص 799 

http://www.ghaemiyeh.com


دوب نخس  رد  سک  همه  اب  هک  مدش  یضار  **** وا ثیدح  دنادن  شیوخ  صاخ  ریغ  ات 

دوب نتسیز  زا  هب  راب  رازه  ندرم  **** مادم مشتحم  درذگ  نینچ  رگا  تاقوا 

دوخ نابز  زا  مشک  ماقتنا  هک  غیت  وک  هرامش 19 :

دوخ نابز  زا  مشک  ماقتنا  هک  غیت  وک  **** دوخ ناتسلد  لد  هوکش  هب  ما  هدرزآ 

دوخ ناهد  زا  مشکن  نابز  رگ  هلال  نوچ  **** دابم مرس  مدیشک  وچ  ورب  نابز  غیت 

دوخ ناج  هب  مدرک  هچ  هک  نیبب  رس  هب  مکاخ  **** ناج هب  شمدرزآ  يرابغ و  متخیگنا 

دوخ ناوختسا  منک  مرن  گنس  هب  مهاوخ  **** وا ناگس  اب  دوخ  یتشرد  �هصغ  زا 

دوخ ناتسآ  زا  مدنارب  وا  هک  رتهب  **** نم نیتسآ  رگا  دریگ  گرم  دالج 

دوخ نابساپ  رس  درذگب ز  هک  لکشم  **** نم لتق  دعب  منکفرا  شمزب  هب  ار  دوخ 

دوخ ناشن  رطاخ  هتخاس  هک  اهفرح  نآ  **** درکن نورب  رطاخ  دناشن و ز  مشتآ  رب 

دوخ نامگ  رخآ  نخس  کی  هب  نیقی  مدرک  **** نامگ متشاد  وا  یجنر  دوز  هب  میاد 

دوخ نایم  زا  نورب  رای  ناگس  ار  ام  **** دننک یم  مرج  نیا  هب  هک  مشتحم  تسین  کش 

دوش نوچ  منادن  ادرف  یکدنا  دش  مه  زورما  هرامش 20 :

دوش نوچ  منادن  ادرف  یکدنا  دش  مه  زورما  **** دوش نوریب  لد  وا ز  ات  نوخ  زور  ره  دوش  یم  لد 

دوش نوحیج  نیمز  يور  نامز  کی  میاشکرب  هک  **** رت مشچ  ردنا  تریغ  زا  ناهن  مراد  یم  هک  یکشا 

دوش نودرگ  رد  هنخر  دص  کلم  کشا  شزیر  زا  **** ار ربص  رونت  دود  مهد  رس  نودرگ  هب  نم  رگ 

دوش نوزفا  يا  هرطق  رگ  درد  یم  مه  زا  هدرپ  شک  **** هدرپ كزان  زار  زا  ردقنآ  تفر  ملد  رد  نوخ 

دوش نوخ  دص  وا  مزب  رد  یسک  دیوگ  رگا  اما  **** نآ ساپ  مراد  هک  يزار  سک  هب  میوگ  یمن  دوخ  نم 

دوش نومضم  زا  فقاو  رگ  مه  لگ ز  نآ  دیرد  دهاوخ  **** ناسچ مناد  یمن  اما  يا  همان  نتشون  مهاوخ 

دوش نوگلگ  نیمز  يور  ملق  ناگژم  زا  دزیر  نوخ  **** مشتحم دسیون  هگره  مغ  ياهتحارج  حرش 
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دیاب یم  نیزا  رت  ادیوه  هلعش  نیا  قرب  هرامش 21 :

دیاب یم  نیزا  رت  ادیوه  هلعش  نیا  قرب  **** دیاب یم  نیزا  رتالاب  وت  نسح  �هلعش 

دیاب یم  نیزا  رتارب  وت  زان  رجنخ  **** تفاین وت  زا  مامت  ضیف  يا  هدش  لمس  هب  مین 

دیاب یم  نیزا  رتارغ  وت  نسح  �هرغ  **** تخاسن قاط  نم  تقاط  تجک  يوربا  قاط 

دیاب یم  نیزا  رت  ایهم  بابسا  يرآ  **** تخوسب كاپ  ماوت  ياهرظن  مین  �هلعش 

دیاب یم  نیزا  رت  اوسر  وت  قشع  �هرهش  **** مدشن ملاع  ود  ياوسر  وت  ریصقت  نم ز 

دیابیم نیزا  رتالاب  وت  لصو  هیاپ  **** سک همه  تسد  وت  ناماد  هاتوک ز  تسین 

دیاب یم  نیزا  رتاغوغ  هب  وت  يوک  گس  **** لصو هزویرد  هب  تسا  صیرح  هک  یئادگ  اب 

دیاب یم  نیزا  رتامرف  هسوسو  یلزغ  **** يزاس شکان  هغدغد  رگا  یهاوخ  مشتحم 

دیرگن شهایس  �همرس  یب  مشچ  هرامش 22 :

دیرگن شهایس  �همرس  یب  مشچ  **** دیرگن شهام  وچ  هتسشان  يور 

دیرگن شهالک  رپ  شبنج  **** تاکرح میالم  ورس  رس  رب 

دیرگن شهاگن  زادنا  طلغ  **** ریغ اب  شیور  نم و  اب  شهگن 

دیرگن شهایگ  رهم و  رثا  **** شطخ دص ز  یکی  هتشگ  نم  رهم 

دیرگن شهاپس  بوشآ  ملاع  **** طخ هدروآ ز  هپس  شنسح  هاش 

دیرگن شهانگ  رتدب ز  رذع  **** لتق زا  دعب  مدنک  یهاوخرذع 

دیرگن شهار  رس  رب  اه  هتشپ  **** هتشک زا  نانز  هزمغ  دور  یم 

دیرگن شهآ  �هلعش  رثا  **** ملد هدروآرب  خرچ  زا  دود 

دیرگن شهاک  وچ  هدیهاک  نت  **** نوتس تسار  متس  هوک  مشتحم 

دیسر هزاورد  رد  رب  هپس  هک  نک  دوخ  رکف  هرامش 23 :
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دیسر هزاورد  رد  رب  هپس  هک  نک  دوخ  رکف  **** دیسر هزات  یهشداپ  ملد  ریخست  رهب 

دیسر هزاوآ  فرط  دص  زا  هک  چوک  نک  چوک  **** رگد ناطلس  تبون  لد  رد  رب  دز  قشع 

دیسر هزادنا  دح و  زا  نورب  هزات  يرگشل  **** فرط راچ  زا  هک  زادرپب  دوز  لد  رهش 

دیسر هزامج  هک  زات  نورب  شخر  نورد  زا  **** دنرآ یم  يا  هبکوک  هم  لمحم  هدژم 

دیسر هزات  رمث  نوچ  مرگد  ضایر  زا  **** بیقر هب  مراذگ  هک  هب  نآ  وت  لصو  �هویم 

دیسر هزایمخ  هب  راک  ارم  مزب  نیرد  هک  **** ناسرب رگید  �هناخمخ  هداب ز  ایقاس 

دیسر هزاریش  هب  هیلالج  قاروا  راک  **** رگم دنکفا  رگید  باتک  حرط  مشتحم 

فرح ر

راسمرش مراسمرش  مرادن  نتشگرب  يور  هرامش 24 :

راسمرش مراسمرش  مرادن  نتشگرب  يور  **** راسمرش مرای  يور  زک  ما  هتفر  یئاج  زاب 

راسمرش مراگزیهرپ  نآ  زا  رشح  ات  نامز  نیاک  **** ییزیهرپ ان  دومرف  سوه  مقشع  بت  رد 

راسمرش مرارق  ناز  مه  لجخ  محرش  نآ  زا  مه  **** دوب هدرک  يرارق  طرش  ملد  شفلز  خر و  اب 

راسمرش مرابتعا  نیدنچ  هب  نونکا  وا  شیپ  **** ربتعم ششیپ  دوب  مطرش  دهع و  لعف و  لوق و 

راسمرش مراب  راک و  نیز  نم  هک  ازاب  لجا  يا  **** سوه قشع و  نیا  رد  دش  لکشم  هرابکی  نم  راک 

راسمرش مراوس  ابیز  نازک  سب  نکمم  تسین  **** نتشادرب نیمز  زا  مشچ  وا  شیپ  ملعن  وچمه 

راسمرش مراذعلگ  نآ  خر  زا  سگرن  هچ  نم  **** دناشن ار  لد  لبلب  رگید  خاش  رب  مشتحم 

رای هب  ای  ندوب  لوغشم  ناوت  یم  نارای  هب  ای  هرامش 25 :

رای هب  ای  ندوب  لوغشم  ناوت  یم  نارای  هب  ای  **** رای هب  ام  بیقر  لوغشم و  مینارای  هب  ام 

رای هب  الا  منک  يرای  نیزا  دعب  رگ  مرفاک  **** تسا هدنکفا  رود  رای  زا  ارم  نارای  يرای 

رای هب  امنب  یتریغ  يور  ریغ و  اب  زج  فرح  **** نزم مدنیوگ  انغتسا و  مدنیامرف  دنچ 
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رای هب  انغتسا  دز  دیاب  ارچ  دشاب  ات  ریغ  **** فرح ریغ  اب  ندز  دیاب  ارچ  دشاب  ات  رای 

رای هب  ار  ام  نامز  نیا  دیراذگ  ام  اب  ار  رای  **** دنتشاذگن ورف  نارای  نیا  يرای  زا  يا  هرذ 

رای هب  اهنت  نتشاد  تبحص  هدوب  یهاشداپ  **** میا هتسناد  یمن  تمعن  نیا  ردق  نایادگ  ام 

رای هب  اهتیاکح  نارای  يزیگنا  عازن  زا  **** مشتحم میوگب  دتفا  یتصرف  تسد م  هب  رگ 

رگد هتوک  نم  دق  رب  نکم  انغتسا  فیرشت  هرامش 26 :

رگد هتوک  نم  دق  رب  نکم  انغتسا  فیرشت  **** رگد هم  نآ  تسا  هولج  رد  نیزگ  نارجه  لد  يا  ناه 

رگد هرمگ  نیا  مشچ  رد  نوسف  لیم  یشکیم  شوخ  **** الب درگ  وا  راتفر  زا  يزیگنا  یم  هنتف  يا 

رگد هت  یب  نم  ناجدتف  هچ  نآ  هت  ردناک  **** نکم يراک  هدید و  يا  نیبب  شنادخن  هاچ ز 

رگد هللااب  تدزوس  یم  ررش  ناشخر  شتآ  نیا  **** وا زوس  تقاط  راسخر  الد  ینیب  یم  هدیدزد 

رگد هگآ  دنک  ار  مغ  یسک  يزیگنا  هنتف  رگ  **** نک هشیدنا  نیزا  لد  يا  یتنحم  دعتسم  شوخ 

رگد هگرخ  دنز  نوریب  ملد  زا  تریغ  هاش  رگ  **** منک نوچ  وا  �هدید  زا  نوگن  مربص  همیخ  دش 

رگد هگان  دتف  تراک  انشآ  رادافو  نآ  اب  **** یگناگیب نکم  رهاظ  مشتحم  وا  گس  شیپ 

فرح ش

شتآ نم  نابز  زا  هلعش  دشک  وت  بناج  هب  هرامش 27 :

شتآ نم  نابز  زا  هلعش  دشک  وت  بناج  هب  **** شتآ نم  ناهد  زا  رس  درآرد  هک  نآ  زا  سرتب 

شتآ نم  ناوختسا  زغم  زا  شک  هنابز  دوش  **** نانابز برچ  هب  تشزیمآ  هک ز  نآ  زا  سرتب 

شتآ نم  ناج  وت  لد  رد  دنز  هآ  قرب  هب  **** يراب همه  رب  فطل  ناراب  هچ  هک  نآ  زا  سرتب 

شتآ نم  نانب  ملق  رد  دنز  وت  بناج  هب  **** نتشون زوس  فیرح  فرح  هک ز  نآ  زا  سرتب 

شتآ نم  ناشف  ررش  نابز  تنمادب ز  **** دریگ مریگ و  وت  نماد  کس  هچ  هک  نآ  زا  سرتب 

شتآ نم  نامک  مد  زا  دهج  ریت  ياج  هب  **** لد زا  منکفا  هآ  ریت  نم  وچ  هک  نآ  زا  سرتب 
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شتآ نم  ناسل  مشتحم  دنکف  تسلجم  هب  **** هگیب هگ و  اهرعش  هدنزوس  هک ز  نآ  زا  سرتب 

فرح ض

ضارعا زا  درآرب  رس  منهد  زا  شتآ  هک  هرامش 28 :

ضارعا زا  درآرب  رس  منهد  زا  شتآ  هک  **** مسرتیم هچرگا  میوگب  تسرد  نخس 

ضارقم دز  غیرد  یب  ام  تبحم  رب  هک  **** مدید وزا  یتسین  ناهن  دهع  ریغ  هب 

فرح ق

قارف دادیبز  ادرف  مرس  رب  دیآ  هچ  ات  هرامش 29 :

قارف دادیبز  ادرف  مرس  رب  دیآ  هچ  ات  **** قارف دالج  زورما  غیت  ریز  رد  مدراد 

قارف داب  مه  ار ز  مدوجو  تارذ  تخیر  **** لصو هب  مئاق  نم  مسج  مسلط  داینب  دوب 

قارف دایص  ماد  رد  وزرآرپ  لد  اب  **** دوب نوچ  ملاح  لصو  غاب  غرم  مدوب  هک  نم 

قارف داد  مرب  وا  شیپ  هک  یهاش  سرداد  **** رگد وک  ناقیفر  يا  درک  ناور  بکوم  دوخ  لصو 

قارف دادماب  اما  مامت  ار  نودرگ  خرچ  **** مامتان يراک  قشع  راب  ریز  رد  متشاد 

قارف داینب  ماکحتسا  دبای  ناج  رگ  ياو  **** لصو داینب  یتسس  زا  بارخ  دش  نت  هناخ 

قارف دابآ  تشحو  زا  انف  دابآ  تدحو  **** تسا رت  شوخ  هر  دص  هک  هن  تکاله  رب  لد  مشتحم 

فرح ك

كرتشم دشاب  هک  یلصو  رس  رب  نارجه  كاخ  هرامش 30 :

كرتشم دشاب  هک  یلصو  رس  رب  نارجه  كاخ  **** كرتشوخان دوب  نارجه  زا  ماع  دش  نوچ  لصو 

کلف قشاع  رس  رب  تکرش  كاخ  دزیب  هن  رگ  **** رابغ رطاخ  رب  لصو  نامز  رد  دنیشن  یک 

کلم قلخ  يرپ  نسح  دوب  شک  يرای  هصاخ  **** نامدمه يا  تسا  شک  مدآ  رای  صوصخمان  لصو 

کش تسین  ار  یسک  ینعم  نیرد  تریغ  یب  ریغ  **** تسا تریغ  لها  گرم  ندید  ریغ  اب  ار  رای 
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کحم رب  تریغ  دقن  نافیرح  اجنآ  دننز  یم  **** لصو رازاب  سک  ود  غیت  زا  تسمرگ  اجکره 

کمن مهرم  نآ  ددرگ  یم  كرتشم  دش  نوچ  لصو  **** نآرب مهرم  ناربلد  لصو  تسا و  شیر  یقشاع 

کی جات  ار  رس  ود  دشاب  رگ  هدنبیز  دوب  یک  **** مشتحم مزال  تسیئارغط  همان  ره  رس  رب 

كاله یگنشت  زا  بل و  رب  تایح  بآ  هرامش 31 :

كاله یگنشت  زا  بل و  رب  تایح  بآ  **** كاخ طیسب  رد  یبجعلاوب  تساجک  نم  نوچ 

كاپ رجه  دشاب ز  هتخوس  هک  یسک  لاح  **** لصو طیحم  ردنا  ینماد  كاپ  مراد ز 

كان ءاشن  هدرم  دوش  كاخ  هب  رگا  مزیر  **** مشک یمن  رد  نم  مدنهد و  یم  هک  یم  نآ 

كاچ كاچ  بیج  ناهن  هدرک  زارتحا  لد ز  **** بش زور و  ریبدت  نزوس  لصو  تسد  رد 

كات وچ  دلسگب  ناج  گر  رگا  مترسح  زا  **** لصو خاش  هب  مزاسن  زارد  سوه  تسد 

كاخ هب  ندش  دهاوخ  هتخیر  تایح  باک  **** لجخ نم  تسا و  لصو  یم  زا  بلابل  مماج 

كاب هچ  نم  وچ  ینیشن  برق  طاسب  رب  رگ  **** مشتحم تسین  سوه  درگ  وچ  تنماد  رب 

فرح م

ما هدرک  ادیپ  هبتر  نیا  كاپ  قشع  زک  منم  نیا  هرامش 32 :

ما هدرک  ادیپ  هبتر  نیا  كاپ  قشع  زک  منم  نیا  **** ما هدرک  اج  تلد  رد  لد  تمصع  زک  منم  نیا 

ما هدرک  ابیز  يور  نآ  هراظن  لباق  **** ار هدید  نارجه  مشچ  يزابکاپ  زک  منم  نیا 

ما هدرک  اپ  نآ  كاخ  يایتوت  زا  بیصن  یب  **** ار رایغا  �هدید  تردق  نیع  زک  منم  نیا 

ما هدرک  ادیوه  دوخ  رهم  راثآ  تخر  رد  **** افص قدص و  �هنیئآ  لقیص  زک  منم  نیا 

ما هدرک  اخرکش  لعل  نآ  رارسا  نزخم  **** ار زودنا  فرح  شوگ  يرادزار  زک  منم  نیا 

ما هدرک  احیسم  رب  لفاغت  رضخ و  رب  زان  **** دبا رمع  تحص و  اب  تشسرپ  زک  منم  نیا 

ما هدرک  اباحم  یب  شهاوخ  هدرک  معبط  هچره  **** مشتحم نوچ  یعدم  روضح  ردناک  منم  نیا 
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متسین یبارطضا  یب  نآ  زا  مماد  نیا  دیص  هرامش 33 :

متسین یبارطضا  یب  نآ  زا  مماد  نیا  دیص  **** متسین یبات  چیپ و  یب  تجک  فلز  زا  زگره 

متسین یباذع  یب  نابیقر  اب  منیرق  نوچ  **** داژن يروح  يا  لصو  تشهب  رد  متسه  هچرگ 

متسین یباسح  رد  تشیپ  هک  مدرک  نیقی  نم  **** ناقشاع رامش  يدرک  یم  لتق  رهب  هک  يد 

متسین یبآ  هب  عناق  ما  هراوخشتآ  غرم  **** نم هک  شوخ  لد  مملح  زا  دشاب  تباتع  ات 

متسین یباتع  راوازس  رخآ  مقشاع  **** تسا لیام  یتسپ  هب  مقشع  �هلعش  تملح  بآ  ز 

متسین یباوج  شک  قشاع  لاسرا  روخ  رد  **** زونه مداد  تا  هناخاتسگ  ماغیپ  دص  هک  نم 

متسین یبانجیلاع  مرتبا  يدرگ  هچ  وک  **** نم هک  هب  ناصاخ  صوصخم  مشتحم  هم  نآ  مزب 

مخ یب  ابلاغ  لاسما  دنک  یم  رهد  ز  هرامش 34 :

مخ یب  ابلاغ  لاسما  دنک  یم  رهد  ز  **** یلگ قشع و  ضایر  لاهن  هتسکش  منم 

مخیرات لالج  رطاش  كوان  دیهش  **** دینک دیهش  موش  نوچ  وا  كوان  مخز  هب 

مدرک اطخ  اما  يا  هراپشتآ  مرگ  نماد  هب  هرامش 35 :

مدرک اطخ  اما  يا  هراپشتآ  مرگ  نماد  هب  **** مدرک اج  وت  يوک  رد  هچ  يدوب  يا  هرذ  یبوخ  هب 

مدرک افج  دوخ  رب  یلو  نوخ  رد  افو  لها  نت  **** يدنکفا هک  انغتسا  ریشمش  فک  هب  مداد  تنم 

مدرک امن  یتیگ  �هنیئآ  رظن  ضیف  زا  نم  **** ار تلامج  هام  یلو  يدوب  يا  هنیئآ  دوخ  وت 

مدرک ادخ  ياهالب  زا  یئالب  رخآ  تنم  **** الاب یهس  ورس  يا  لوا  يدوب  قلخ  يالب 

مدرک اور  تجاح  هلبق  هجوت  زا  نم  ار  وت  **** اورپ یب  وت  رد  تجاح  لها  يور  قدص  زا  دوبن 

مدرک افص  رصم  فسوی  يزیزع  زا  نم  ار  وت  **** وت درگ  دنتشگ  یم  نسح  طحق  نارادیرخ ز 

مدرک ارچ  اهنیا  هک  مزگ  یم  فسات  تشگنا  نم  **** نم ياهدرک  زا  مشتحم  دراد  قوذ  وا  نونک 

مدرک ناور  ار  تماقا  بابسا  لصو  کلم  ز  هرامش 36 :
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مدرک ناور  ار  تماقا  بابسا  لصو  کلم  ز  **** مدرک ناما  نما و  روشک  عادو  لد  زک  منم 

مدرک نارگ  رگنل  الب  باقرغ  هب  نوچ  مدیسر  **** تقاط یتشک  نارجه  رحب  رد  متخادناک  منم 

مدرک ناشنرطاخ  نکش  تقاط  نآ  هب  ار  لمحت  **** رطاخ رب  روز  نوچ  متنحم  هوک  درواک  منم 

مدرک نامک  نآ  تسکش  رد  تارج  ربص  روزب  **** يوعد زا  شیوخ  نامک  نارجه  نوچ  تخیواک  منم 

مدرک نانعمه  ار  یگدوسآ  ابص  اب  يوعد  ز  **** هتفر مغ  نادیم  دش  هچ  نارجه  رصرص  زک  منم 

مدرک ناشن  ار  دوخ  ربب  تقاط  نشوج  مدنکف  **** نکفا گندخ  نیک  نامک  زا  تشگ  نوچ  مایاک  منم 

مدرک نارماک  ار  الب  مدوزفا  تارج  ار  افج  **** دوخ نیزگ  نارجه  لد  رب  یناج  تخس  زک  منم 

مدرک نایم  كزان  نآ  كرت  یتخس  هب  متسب  رمک  **** ین نوچ  نورد  ياه  هرگ  زک  یئامزآ  ربص  منم 

مدرک نامسآ  ات  نیمز  زا  زاورپ  یعس  لاب  هب  **** تریغ دز  گنس  منایشآ  رب  نوچ  هک  یغرم  منم 

مدرک نابز  هتوک  ار  قطن  تریغ  غیت  زا  عمش  وچ  **** نآ يارب  مدرمیم  هک  یمان  نتفگ  زک  منم 

ربص نیئآ  مشتحم  زک  منم 
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مدرک نانچنآ  دومرف  هچره  تریغ  ناطلس  رگد  **** لوا متخومآ 

مدنک ددم  ادخ  تب  يا  منک  یم  وت  زا  لد  هرامش 37 :

مدنک ددم  ادخ  تب  يا  منک  یم  وت  زا  لد  **** مدنک دوخ  دیص  هک  یکرت  هدمآ  يوعد  هب 

مدنک دبا  هدنز  شبل  نوسف ز  کی  هک  **** یسک هداتس  مرس  رب  يا و  هتشک  وت  ارم 

مدنک دسج  رد  حور  سفن  حیسم  نآ  هک  **** يربن دسح  یشک  قشاع  همه  اب  هک  بجع 

مدنک دب  وت  اب  هک  مه  نآ  هب  راک  هدیسر  **** کین دوخ  اب  تسا  هدرک  دح  هدایز ز  ارم 

مدنک در  زاب  هک  ملوبق  هدرکن  نانچ  **** ترد كرت  هب  ما  هتشگ  وا  رطاخ  لوبق 

مدنک دزمان  وت  قشع  هب  زاب  هک  بجع  **** تسا هدز  نم  مان  هب  شقشع  هکس  هک  کلف 

مدنک دنس  نیا  هب  نامالغ  لیخ  وا ز  هک  **** مریگ یم  وت  زا  يدازآ  طخ  مشتحم  وچ 

مدوب نم  وت  راتفرگ  لوا  تشگ  هک  سک  نآ  یلو  هرامش 38 :

مدوب نم  وت  راتفرگ  لوا  تشگ  هک  سک  نآ  یلو  **** مدوب نم  وت  راکنا  دنب  رد  دش  هک  سکنآ  تسخن 

مدوب نم  وت  رازاب  هب  دماک  یسک  لوا  یلو  **** يرادیرخ فال  رتشیب  نافیرح  نم  زا  دندز 

مدوب نم  وت  رادیرخ  رس  ناج و  هب  دشوک  یسک  **** یعمج رگا  دندیدرگ  وت  راکبلط  رز  میس و  هب 

مدوب نم  وت  راک  رس و  رد  دوخ  رس  رخآ  درک  هک  **** مه يریسا  اما  زارتحا  مدرک  وت  زا  لوا  نم 

مدوب نم  وت  رادید  قوش  زا  درم  هک  سک  نآ  یلو  **** نارای رگد  راک  ترسح  زا  دیشک  يرامیب  هب 

مدوب نم  وت  راوخنوخ  ریشمش  زا  دروخ  تبرض  هک  **** يزابناج کیل  تشیپ  دندرک  رپس  ناج  نافیرح 

مدوب نم  وت  رازلگ  هن  تداتفا  هچ  یتفر  اجک  **** نوزحم لبلب  ياک  وگب  یناوخ  مشتحم  مظن  وچ 

مراد یتقاط  شوخ  ار  شیوخ  مدومزآ  راک  نیرد  هرامش 39 :

مراد یتقاط  شوخ  ار  شیوخ  مدومزآ  راک  نیرد  **** مراد یتبحص  ناناج  نارجه  اب  هک  دش  يزور  ود 

مراد یتلاح  شوخ  ما  هداتفا  رود  رادلد  زا  نم  **** يراوخمغ دتفا ز  رود  هکره  دشاب  گرم  لاح  هب 
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مراد یتمه  نوچ  متسین  نامیشپ  گس  نوچ  نونک  **** تمه متساوخ  وا  گس  زو  متسب  تخر  وک  نآ  زا 

مراد یتحار  دهم  شیوخ  باوخ  رید  مشچ  وچ  **** رتسب رد  تسین  برقع  شین  دص  وا  فلز  یب  مبش 

مراد یتیعمج  بجع  لکاک  هرطناز و  ادج  **** یناشیرپ داب  وم  هب  وم  مشیع  بابسا  دربن 

مراد یتردق  لماک  هچ  انغتسا  رب  هللا  یلاعت  **** رهاظ شگس  شیپ  دوخ  زجع  لامک  مزاس  یمن 

مراد یتفلک  دب  نم  یئوگیم و  هدوهیب  رپ  هک  **** شکرد نابز  یکات  مشتحم  نتفگ  هدرپ  رد  نخس 

مرب یم  تنابز  کش  یب  يرب  یم  شمان  زاب  رگ  هرامش 40 :

مرب یم  تنابز  کش  یب  يرب  یم  شمان  زاب  رگ  **** مرب یم  تنابرهمان  نازک  لد  يا  شاب  هتسناد 

مرب یم  تنایم  كزان  نآ  زا  ادرف  ای  زورماک  **** رمک رد  نک  افو  تسد  مغ  يوجلد  دهاش  اب 

مرب یم  تنانج  يو  زا  ناج  دنویپ  �هشیر  اب  **** نابغاب تمحز  هب  درب  ناوج  لخن  نمچ  زا  نوچ 

مرب یم  تناتسلد  ناز  دبا  ات  یناج  تخس  رگ  **** شکم رس  نارجه  غیت  زو  نک  تخس  نادند  هنادرم 

مرب یم  تناج  ياهگر  کی  هب  کی  سپ  نیزا  كات  نوچ  **** دوخ دنویپ  یلسگن  رگ  اهب  نازرا  هویم  ناز 

مرب یم  تناور  ياپ  ناور  تریغ  هرا  زا  **** يور یم  وک  نآ  هب  رگید  یتریغ  یب  هر  زا  رگ 

مرب یم  تنامجرت  نیز  نابز  یئوگ  یم  زاب  رگ  **** وا هب  یتفگ  یم  شیپ  نیز  مشتحم  نم  مغ  حرش 

منیب یم  رود  زا  یخزود  اما  مراد  یتشهب  هرامش 41 :

منیب یم  رود  زا  یخزود  اما  مراد  یتشهب  **** منیب یم  رون  یب  وا  مزب  رد  رگد  دوخ  غارچ 

منیب یم  روزرپ  ار  مشخ  نامک  شتسد  رد  هک  **** نم مفوخ  ریت  ناشن  ریغ و  زا  هم  نآ  تسا  مشخ  هب 

منیب یم  رومخم  سگرن  ناز  هگن  لیم  نم  هک  **** دزاس ناسچ  مدنسرخ  ریغ  رد  شندرکان  هگن 

منیب یم  روشرپ  افق  رد  دراد  هک  ینافوط  ز  **** ار شلاصو  يایرد  هک  رتهب  مور  رگ  لحاس  هب 

منیب یم  روجید  بش  لثم  نیب  رود  مشچ  هب  **** دوخ زور  کیل  ممرگ  لصو  باتفآ  زا  زونه 

منیب یم  روگ  نآ  بل  رب  ار  دوخ  توبات  نونک  **** مغ نیمز  رد  مدوب  هدنک  يروگ  ریغ  يارب 
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منیب یم  روتسد  نآ  هب  ار  دوخ  نونک  وا  تسد  ز  **** ناج زا  مسج  عزن  رد  مشتحم  درب  دنویپ  ناسچ 

فرح ن

نادنز رد  نارگد  لصو  وت و  رجه  لد ز  هرامش 42 :

نادنز رد  نارگد  لصو  وت و  رجه  لد ز  **** نادنمتجاح �هلبق  يا  نمچ  رد  يد  دوب 

نادند مدرشف  سبح  نآ  رد  هکس  هب  رگج  رب  **** رام نوچ  لمحت  منورد ز  تشگ  هرگ  رپ 

نادنچ دص  ملا  یهاوخن و  هک  نادنچ  هصغ  **** ارم وت  قارف  طاشن و ز  هب  اجنآ  نت  دص 

نادنخ ار  دوخ  بل  نافیرح  هب  مدومن  یم  **** نوخرپ لد  کمن و  رپ  رگج  رهز و  رپ  ماک 

نادنب تبحم  لها  خر  هب  ترشع  رد  **** مندز مخ  سپ  هشیدنا  دنتسبب ز  رد 

نادنس اب  دنک  دادح  تدح  رگم  هک  **** درک يراک  ملد  هب  نافیرح  بوکلد  فرح 

نادنسروخ ملا  هب  نانیزگ  هصغ  برط  رب  **** میدوب اجنآ  مشتحم  نم و  وت  روضح  یب 

مداتفا كاخ  هب  ترذعم  هر  ردنا  و  **** مداد شتسد  هب  لزغ  نیا  متفر و  سپ 

نانمشد اب  یتسود  مه  دوخ  هب  مدرک  ینمشد  مه  هرامش 43 :

نانمشد اب  یتسود  مه  دوخ  هب  مدرک  ینمشد  مه  **** ناندرگ یحارص  عمش  يا  تمزب  زا  مدش  نوریب 

نانماد رت  نماد  رد  متخیر  تلاصو  دقن  **** یلفاغ زو  نمجنا  نیز  نورب  متفر  ناشف  نماد 

نانکفا مزب  رد  هنتف  نآ  دنتخاس  مدکی  هب  مراک  **** ضرغ بابرا  لفاغ ز  نورب  سلجم  زا  متفر  نوچ 

نانز كوان  نم  ناج  رب  نامک  وربا  نآ  زیگنا  ز  **** شنزرس نعط و  هب  نارای  منتشگرب  بش  مین  زا 

نانهاریپ لگ  لیخرس  نآ  دشوپ  يوفع  ناماد  **** نم مرج  رب  ات  هداتسا  لاعفنا  بیج  هب  رس  نم 

نانت نیمیس  هدبز  نآ  بل  دینابنجن  تب  نوچ  **** اهدجس مدرک  دنچره  دوخ  وهس  رذع  رهب  زا 

نان درگ  رد  نیا  تسد  رب  متسیا  راهنز  هب  نم  ات  **** مه ریشمش  نونک  يرک  مشتحم  نونکا  دش  مزال 

ندرک ربز  ریز و  ار  هناخ  نارازه  دص  دناوت  هرامش 44 :
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ندرک ربز  ریز و  ار  هناخ  نارازه  دص  دناوت  **** ندرک رظن  کی  روزب  یخوش  زک  هدوب  مه  یسک 

ندرک رثا  شرهم  کلم  نج و  لد  رد  دناوت  **** یلاخ دوش  ملاع  رگا  مدرم  زک  هدوب  مه  یسک 

ندرک رذگ  اراخ  لد  زا  شقشع  ریت  دناوت  **** ادیپ رثا  دوبن  رگا  اهلد  زا  هدوب  مه  یسک 

ندرک رگج  رد  نوخ  ار  هدرسفا  �هدرم  دناوت  **** دراذگن هدنز  کی  نوچ  قاشع  زک  هدوب  مه  یسک 

ندرک رگدادیب  دص  راک  دناوت  یئاهنت  هب  **** یبوخ رد  جاب  دریگ  وچ  يرهش  زک  هدوب  مه  یسک 

ندرک ردب  نونجم  لد  زا  یلیل  رهم  دناوت  **** امیا کی  هب  اهینابز  قشاع  زک  هدوب  مه  یسک 

ندرک رمک  رد  نیریش  نارجه  اب  تسد  دناوت  **** ناسآ نک  هوک  شلاصو  قوش  زک  هدوب  مه  یسک 

ندرک رظن  عطق  یفسوی  لامج  زا  دنناوت  **** ناسانشن تسد  زا  جنرت  شنسح  زک  هدوب  مه  یسک 

ندرک ردبرد  نایادگ  نوچ  ار  ناورسخ  دناوت  **** یبوخ تکوش  زک  مشتحم  ناس  نیز  هدوب  مه  یسک 

نم ناج  تمشچ  نادرگالب  يا  اشگب  مشچ  هرامش 45 :

نم ناج  تمشچ  نادرگالب  يا  اشگب  مشچ  **** نم نادرگرس  مشچ  دنیب  هتسب  تمشچ  دنچ 

نم ناناج  سگرن  گرب  ار ز  تحار  فرح  **** افج زا  درک  کح  هک  نآ  دیشارخ  ار  مدرم  ناج 

نم ناشفا  نوخ  مشچ  تلاجخ  زا  روک  دوشیم  **** بآرپ نم  زا  دشاب و  نوخرپ  وت  مشچ  ارچ  ات 

نم ناگژم  ناشف  نوخ  تمایق  زور  ات  هدنام  **** نآ درد  زو  ناکچ  نوخ  مدکی  وت  ناگژم  تشگ 

نم ناماد  رد  تخیر  نوخ  ارم  مشچ  مدرم  **** وت يوهآ  رب  مخز  دز  متس  نیع  زا  هک  نآ 

نم ناغفا  زا  تسا  شوگ  رد  هبنپ  ار  نامسآ  **** موجن زا  بشما  هک  مراز  نانچ  نآ  درک  تا  هلان 

نم ناز  تدرد  اداب و  وا  ناز  لگ  يا  تخیر  **** یگدنز ار  مشتحم  تایح و  دشاب  ارم  ات 

نم هایسور  مشچ  هدرک  ور  هیس  مرهش  نیزو  هرامش 46 :

نم هایسور  مشچ  هدرک  ور  هیس  مرهش  نیزو  **** نم هاشداپ  یقلخ  هتسناد  ار  رهش  يادگ 

نم هام  دنناوخ  شمدرم  دزاس  درز  دوخ  خر  **** اجدص مردکی  يارب  زک  رتخا  هریت  نآ  ارچ 
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نم هاک  وچ  مسج  دوب  مغ  هوک  ریز  رد  ارچ  **** وا رهب  داب  رب  دهد  نیکمت  نمرخ  وک  یسک 

نم هاگ  هدجس  دوبن  هدوسرف  ناسک  ياپ  زا  هک  **** وا ناتسآ  ات  نیشنمه  يا  بوکم  رس  مگنس  هب 

نم هاگن  يداتفین  زگره  وا  رب  رگ  يدوب  هچ  **** سک دص  �هنیئآ  سفن  ره  دشاب  هکیراسخر  هب 

نم هآ  قرب  دتفا  نم  رمع  نمرخ  رد  نامه  **** شنسح نمرخ  مزوسن  اهلد  نیشتآ  زا  رگا 

نم هار  دعب  نم  دتف  یهارمگ  رگ ز  شیوکب  **** برای مشتحم  دیآرد  رد  زا  گرم  دالج  ارم 

نم يادف  برای  دوش  نم  قشع  رامیب  وگب  هرامش 47 :

نم يادف  برای  دوش  نم  قشع  رامیب  وگب  **** نم ياعدم  رب  ینک  نم  ياعد  یهاوخ  رگا 

نم يادخ  دیازفا  وت  رمع  رب  تسا  هدنام  رگد  **** وت ياقب  اداب  رسپ  يا  تسا  هدنامن  مرمع  رگا 

نم يارب  زا  دنریگن  تناماد  هتشک  مدرگ  وچ  **** وت روج  غیت  زک  منک  یم  تیصو  نیا  نارای  هب 

نم ياهبنوخ  سب  نیمه  نیکسم  نآ  زا  فیح  یئوگ  وچ  **** وت قشع  دالج  دشک  نوچ  مغیرد  یب  غیت  هب 

نم ياج  داد  یهاوخن  نم  مصخ  هب  منادیم  هک  **** یکاب مدوبن  متفا  خزود  رد  رگا  روک  ياج  هب 

نم يالتبم  ناج  دنویپ  دلسگن  ات  نت  ز  **** لد ناتسوب  لاهن  يا  لسگم  دنویپ  نم  ز 

نم يافج  غیت  هتشک  يا  نیبب  نم  يافو  **** نک ربرس  كاخ  زک  وگب  مکاخ  رس  رب  یئآ  هچ 

نم ياقل  زج  ینیبن  يرادرب  كاخ  زا  رس  وچ  **** رشحم رد  هک  وگ  نیا  میئوگ  یئاعد  رگ  هگنآ  سپ 

نم يافو  ردنا  درم  هک  یئوگ  مشتحم  دش  اجک  **** مغ یب  یک  دنسرپ  نوچ  وت  زک  دشاب  هچ  رت  شوخ  نیزا 

مه نتفر  بات  زا  تفر  هک  **** مداتف هر  رد  ناسچ  مناد  یمن 
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مدایز

نیا تسا  مان  هچ  ددرگ  یمن  شمان  زا  هتوک  منابز  هرامش 48 :

نیا تسا  مان  هچ  ددرگ  یمن  شمان  زا  هتوک  منابز  **** نیا تسماد  هچ  ددرگ  یمن  شماد  زا  دازآ  ملد 

نیا تسماش  هک  دناد  لد  هن  نآ  تسا  حبص  هک  مبای  نم  هن  **** شفلز خر و  زا  رود  دور  رو  نشور  زور  دیآ  رگ 

نیا تسا  ماک  هچ  مگرم  زا  دبای  یم  ناج  هک  نآ  ماک  هب  **** هک ماک  هب  اما  یقشاع  رد  بش  زور و  مماک  هب 

نیا تسا  ماخ  ياهادوس  هچ  نم  رب  تلد  دزوس  یم  هک  **** رطاخ رد  هظحل  ره  ارم  ریغ و  اب  شیع  مرگ  وت 

نیا تسمادک  نآ  تسمادک  رگنب  نم  راک  شومارف  **** نامرح زا  یتشک  ار  یکی  مرحم  یتخاس  ار  یکی 

نیا تسمارح  نآ  تسلالح  ناناددب  کین و  شیپ  هک  **** ناتسم دهد  تبآ  رگ  ریغ ، بآ و  وچ  منوخ  روخب 

نیا تسمالک  بیترت  هچ  شتآ  یهگ  بآ و  یهگ  **** تکلک زا  دزیر  یم  مشتحم  نوگرگد  تالاح  ز 

فرح و

وم هقلح  شود  رب  رز  هقلح  شوگ  رد  هرامش 49 :

وم هقلح  شود  رب  رز  هقلح  شوگ  رد  **** ور يرپ  نآ  هقلح  رس  تسا  ناتب  هقلح  رد 

وهآ هدنهج  سگرن  داشمش  هدنمچ  تماق  **** یعفا هدنشک  لکاک  برقع  هدنزگ  شفلز 

ودنه كرت و  وت  مشچ  شتآ  بآ و  وت  يور  **** نیریش خلت و  وت  فرح  هداب  لقن و  وت  لعل 

وربا تمشچ  يالاب  تسیهایس  زا  رتالاب  **** اهنآ زا  کیل  نسح  رد  تسه  بجعلاوب  گنر  دص 

وزارت نآ  نیهاش  ینارگ  زا  هتشگ  مخ  **** اما وربا  مشچنآ و  تسوزارت  ارت  نسح 

وخ کلم  شک و  مدرم  مدیدن  يربلد  نم  **** تشک ارم  یتسود  زک  یئوخ  هتشرف  ریغ 

وا مشتحم  ناطلس  نم  مرتحم  شیورد  **** مه یئانشآزا  میمانب  شگس  ام و 

وا نامرد  یب  درد  ناسآ  درک  نم  رب  گرم  هرامش 50 :

وا نامرد  یب  درد  ناسآ  درک  نم  رب  گرم  **** وا نارجه  رد  ربص  مزال  رشح  ات  دش  هک  نآ 
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وا نامرح  خزود  رد  دبا  ات  مشابن  نوچ  **** متسین رگید  زور  کی  ات  هدنز  وا  یب  هک  نم 

وا ناسآ  لزنم  نتفرگ  اوام  مدع  رد  **** تسه هک  لکشم  هر  يرود  زا  شیپ  ردنا  مراد 

وا ناماد  زا  متسد  دنامب  هتوک  دبا  ات  **** رگا ياو  نارجه  هزورکی  زا  مکاچ  نابیرگ  نم 

وا ناتف  تماق  يوزرآ  تمایق  ات  **** لد هب  دنام  یم  هک  دش  معادو  زوس  زا  نشور 

وا نادرگالب  ار  دوخ  رفس  ياهالب  رد  **** یمدینادرگ هک  مشیوخ  هرمه  يدرب  شاک 

وا ناج  يالب  دش  هم  نآ  يوخ  قلخ و  دای  **** مشتحم شقارف  زا  درب  یم  ربص  روزب  ناج 

وا هاگ  لمحت  قوش  زا  دش  رگنل  یب  ربص  هرامش 51 :

وا هاگ  لمحت  قوش  زا  دش  رگنل  یب  ربص  **** وا هار  رد  کبس  منیکمت  ياپ  رگید  تشگ 

وا هاتوک  تعلخ  دماین  مدقرب  تسار  **** یلو انغتسا  فیرشت  متریغ  هاش  داد 

وا هاوخرطاخ  سکعرب  منک  نوچ  ینارگ  نم  **** تسا رطاخ  رد  نم  نیکمت  تفخ  ار  وا  قوش 

وا هاش  تریغ  دوب و  تیعروا  يرمع  هچرگ  **** سوه دش  بلاغ  وچ  دشاب  یم  شیوخ  مکح  هب  لد 

وا هاگرد  بجاح  دناکچ  وربا  مد  زک  **** باتع رهز  نآ  شوخ  شوخ ، نیریش  زاب  ممشچ  هب  دش 

وا هآ  ریفس  زا  یناهج  یتفرگب  شوگ  **** بل هب  يداهنن  رهم  رگ  شگس  سوباپ  لد ز 

وا هاچ  هر  نیرد  نیک  زا  دوب  هدنک  تریغ  هن  رو  **** دیشک اپ  شنادب  شجنر  هر  زا  دوز  مشتحم 

وا يارب  مریم  رتشیب  مجنر  دنچره  ناج  هب  هرامش 52 :

وا يارب  مریم  رتشیب  مجنر  دنچره  ناج  هب  **** وا يافج  زک  نک  نیزا  هم  نآ  یبوخ  سایق 

وا ياشگلد  فلز  هب  نوزفا  یگتسب  لد  ارم  **** ددرگ لسگ  نامیپ  نآ  دزادناک  هرگ  ره  مراک  هب 

وا يالتبم  دوخ  يدازآ  زا  تسا  رازیب  هک  **** يرادلد هتسناد  ردقنآ  اما  تسرازآ  لد 

وا يافو  قوذ  درب  یم  لد  زا  هک  نیریش  نانچ  **** يراکافج رهز  دهد  یم  نکیل  تسا  راکافج 

وا يالب  یب  ندوب  داش  مدکی  تسین  رسیم  **** ار ادیش  نازابناج  تسا و  زاسان  ناج  يالب 
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وا يارو  یناطلس  دهاوخ  یمن  دوخ  يارب  **** شک تنحم  نامولظم  تسا و  دادیب  میلقا  هش 

وا يادگ  ملاع  یناطلس  زا  تسا  ینغتسم  هک  **** رگید يدنسم  شناتسآ  زج  مشتحم  دهاوخن 

وت نادرگالب  ار  دوخ  بل  ریز  رد  منک  هر  دص  هرامش 53 :

وت نادرگالب  ار  دوخ  بل  ریز  رد  منک  هر  دص  **** وت ناتف  تماق  زا  الب  ددرگ  رگ  هولج  نوچ 

وت ناج  يادف  ار  ناج  نابز  ریز  رد  هدرک  نم  **** ناج هب  نم  رهب  هدیشوک  نایم  كزان  وت  �هولج  رد 

وت نابرق  ما  هدیدرگ  هدروخ و  تزان  ریت  نم  **** يربلد نامک  رب  هز  يا  هتسب  هگره  صقر  رد 

وت ناماد  ناشک  تنم  دوخ  مشچ  ياه  هدرپ  رب  **** ما هدوس  لیخت  زا  نم  ناشک  نماد  يا  هتفر  نوچ 

وت نافرع  گس  نم  يا  نورب  يدروآ  هدرپ  زا  **** يرپ يا  تدوب  هدرپ  رد  ایح  مرش و  زک  هویش  ره 

وت ناهنپ  �هوشع  زا  نم  هب  اهتراشا  يور  **** یلد کی  زا  تسه  هکنیا  اب  متریغ  رد  نارضاح  زا 

وت ناشفا  کشم  دعج  رب  مشتحم  دناشف  ناج  ات  **** نم ناج  نک  نارگ  یماگ  يور  نوچ  ناشیرپ  لکاک 

وک نم  �هدید  سلجم  عمش  ممزب  دیدزگ  هیس  هرامش 54 :

وک نم  �هدید  سلجم  عمش  ممزب  دیدزگ  هیس  **** وک نم  �هدید  غارچ  انیبان  هیرگ  زا  مدش 

وک نم  �هدیدرگ  رب  تخب  نانع  رادهگن  **** دراد يربلد  ینیب  هک  لد  یب  ره  تخب  نانع 

وک نم  �هدیجنس  تب  نیکمت  نارک  کی  مدیدن  **** مدیجنس هلمج  ار  ناتب  روط  رظن  نازیم  هب 

وک نم  �هدیچرب  ناسخ  زا  نماد  گنرکی  لگ  **** ار انعر  ياهلگ  نیا  سخ  دص  تسد  هب  نماد  دوب 

وک نم  �هدید  تنحم  درگ  نابایب  نونجم  هک  **** هم يا  سرپب  اهنابایب  رد  ینیبب  ینونجم  وچ 

وک نم  �هدیطلغ  نوخ  كاخ و  رد  یمخز  دیص  هک  **** دوخ اب  وگب  لمسب  ینت  ار  يدیص  هدروخ  كوان  وچ 

وک نم  �هدیروش  قشاع  یتفگن  زگره  دوخ  وت  **** وت یب  ناهج  ردنا  روش  داتفا  مشتحم  کشا  ز 

فرح ه

هایس نم  مشچ  يور  متسبن  تیور  زا  مشچ  هرامش 55 :
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هایس نم  مشچ  يور  متسبن  تیور  زا  مشچ  **** هانگ لاخ  تتمصع  راذع  رب  مدید  هچرگ 

هاگن تیوس  منک  یم  رگید  هک  رگنب  متریغ  **** ریغ يوس  مدیدن  ار  تیور  هک  مدرک  هگن  مک 

هاوگ ینغم  نیا  هب  کنیا  تمه  رد  فلز  تسه  **** تسا هدروآ  گنچ  هب  تلصو  �هتشررس  یعدم 

هاگن دراد  تتمصع  ساپ  هک  رگید  ادخ  زج  **** نورب سلجم  زا  نم  دیق و  یب  وت  دیک و  رپ  ریغ 

هاشداپ نیا  تسا  بیات  نیشیپ  ياهتسایس  زا  **** یلب يراج  ملد  کلم  رد  تسین  تریغ  مکح 

هآ ریت  نم  زا  دادیب و  كوان  عیاض  وت  زا  **** يرگرز ياهگنج  نیزا  یک  ات  تب  يا  ددرگ 

هاوخ رذع  ار  مشتحم  ینابز  فطل  زا  وشیم  **** نآ زا  دعب  تبحص  رادیم  ناسک  اب  لد  هت  زا 

هب نابیقر  صوصخم  مه  ینابز  فطل  نیا  هرامش 56 :

هب نابیقر  صوصخم  مه  ینابز  فطل  نیا  **** هب نارجه  وت  لصو  زا  نم  اب  تلد  تسین  نوچ 

هب ناهنپ  هدش  ادیپ  وت  اب  ارم  هک  يرهم  **** تسا ریغاب  هک  تسادیپ  وت  ناهن  فطل  نوچ 

هب ناریو  هلزلز  نیزام  لاصو  داینب  **** نابوک اپ  وت  يوک  رد  دنرایسب  وچ  رایغا 

هب نافوط  �هطرو  رد  نارجه  زا  نم  یتشک  **** وت لاصو  رحب  رد  دنصاوغ  هچ  قاشع 

هب ناریح  وت  يور  رب  من  یب  دوب  هک  یمشچ  **** مگشا زا  رطخ  دراد  تیور  �هنیآ  نوچ 

هب نامادب  تسدکی  دشاب  ترگ  رشح  رد  **** نارای زا  شکب  نماد  متفر  نایم  نم ز  نوچ 

هب ناغفادنک  رتمک  تریغ  زا  مشتحم  رگ  **** وت ناگس  ریغ  اب  دنزاوآ  مه  هک  بشما 

همه ياپ  دوبن  تیوک  رس  رب  ناور  نوچ  هرامش 57 :

همه ياپ  دوبن  تیوک  رس  رب  ناور  نوچ  **** همه ياهلد  شک  نابیرگ  وچ  تقلخ  هدش 

همه ياج  دوب  وت  مرگ  لد  رب  رگا  ياو  **** سک همه  ياج  وت  يوک  هدش  هک  شتآ  رب 

همه ياو  نم و  ياو  سک  همه  دنیبب  رگ  **** منیب یم  نم  وت  يور  �هنیآ  رد  هچنآ 

همه يادوس  شتآ  دنک  دود  نینچ  رگ  **** هآ هدش  نودرگ  هب  قاشع  فص  رد  نم  هآ 
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همه يالاب  هب  تسار  دوش  هماج  نیا  رگا  **** ياو هدمآ  زارد  وت  فطل  تعلخ  نماد 

همه يانمت  دقن  ینزن  ات  کحم  رب  **** نالد بلق  سم  هدودنا  وت ز  یسانش  هچ 

همه يارالد  بوشآ  تکلمم  هم  نآ  **** تسا یضرغ  رب  انب  هک  نک  نامگ  عفر  مشتحم 

فرح ي

یتریغ یب  رس  اب  دوخ  رس  رخآ  مرب  یم  هرامش 58 :

یتریغ یب  رس  اب  دوخ  رس  رخآ  مرب  یم  **** یتریغ یب  رسفا  رس  رب  وت  تسد  زا  مراد 

یتریغ یب  رتسب  رب  دهن  ولهپ  نم  وچمه  **** وا هکره  درادنرب  اج  زا  رتسب  شقن  وچ  رس 

یتریغ یب  رتخا  تریغ  قشع و  غاد  �هدنب  **** شمناوخ یم  دبات و  یم  یبکوک  منیبج  زا 

یتریغ یب  روشک  تریغ  کلم  رد  وا  مان  **** داوس یلاع  يروشک  منیگن  ریز  رد  تسه 

یتریغ یب  رب  اما  دوخ  قشع  لاهن  رب  **** نورب دح  زا  يرب  منیب  یم  لصو  ضایر  رد 

یتریغ یب  رد  هر  دص  مدز  تریغ  رد  رب  **** ما هتسشنب  ات  هک  متسد  ناتسود  يا  دینکشب 

یتریغ یب  رگشل  نایم  رد  ار  لد  رهش  **** کلم یب  کلم  وچمه  دهنب  هک  وگ  تریغ  هاش 

یتریغ یب  رتسکاخ  یتخیب  دوخ  رس  رب  **** ارچ تریغ  رد  وت  يدوب  يا  هراپشتآ  لد  يا 

یتریغ یب  رتفد  نک  لزغ  ناوید  مان  **** نم وچمه  ای  مشتحم  نالازغ  مان  ربم  ای 

یتسه هاپس  ملع  دزاسن  نوگنرا  بجع  هرامش 59 :

یتسه هاپس  ملع  دزاسن  نوگنرا  بجع  **** یتسدشیپ دومن  هک  نارجه  هاپس  كزی 

یتسم نامز  دسر  هک  مد  نآ  دنام  روضح  هچ  **** مروضح تفآ  هدش  یئوب  قارف  یم  ز 

یتسپ هبور  هداهن  هک  یلصو  هلعش  دنلب  ز  **** مزادگ رد  عمش  وچ  هک  مریمن  رگا  تسا  بجع 

یتسکش حدق  يدز و  یحارص  رب  ياپ  هک  وت  **** لگ يا  تبحص  ياقب  هب  مراودیما  ینک  هچ 

یتسب هقان  هب  افج  تمیزع ز  لمحم  هک  وت  **** فقوت تراشب  هب  نم  یلست  یهد  هچ 
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یتسرپ منص  نیزا  نم  مدرک  فرص  هچ  نیبب  وت  **** رخآ مدرک  فرص  همه  ار  نید  دقن  هک  نیا  زجب 

یتسد شیپ  هب  ناج  گر  شرجه  میب  هدیرب  هک  **** ار مشتحم  دیما  هچ  یقاب  یلصو  هزور  ود  هب 

یتشک ارک  افو  یب  يا  هک  يارب  نیبب  هرامش 60 :

یتشک ارک  افو  یب  يا  هک  يارب  نیبب  **** یتشک افج  دص  هب  مریغ  رطاخ  يارب 

یتشک ام  قشع  زورفا  نمجنا  غارچ  **** ریغ شتآ  رب  ناهن  يدیمد  هک  یمد  نارب 

یتشک ایح  شتآ  دوز  هک  درد  غیرد و  **** تخوسن كاپ  تفرگ و  تکاپ  نماد  بیقر 

یتشک افو  یب  وت  ای  ارم  تشک  گرم  هک  **** سرپب رهش  بیبط  زا  موش  كاله  نم  وچ 

یتشک اج  رازه  دص  ناج  تفآ  وت  ارم  **** هتشک دوش  اج  ود  نت  کی  هک  هدیدن  یسک 

یتشک الب  هزاورد  رد  رب  وچ  ارم  **** امن درد  لها  رب  تریغ  رگنک  مرس ز 

یتشک اود  ترسح  زا  شتورم  یب  وت  **** دیما دص  هب  مشتحم  دش  وت  درد  فیرح 

يدرک لدب  یتسود  رد  هک  هب  ارک  نیبب  هرامش 61 :

يدرک لدب  یتسود  رد  هک  هب  ارک  نیبب  **** يدرک للخ  نم  صالخا  رد  ریغ  رهم  هب 

يدرک لیح  �هیام  نآ  رب  دامتعا  هک  **** لفاغ يا  وت  رب  درک  ناوت  دامتعا  هچ 

يدرک لحم  یب  فطل  نارگد  اب  هک  سب  ز  **** تیوک رد  دنامن  نداتس  لحم  ارم 

يدرک لغد  رز  رب  ندز  هکس  لایخ  **** ریغ لد  رب  شیوخ  مان  ینک  هک  يدش  نآ  رب 

يدرک لمعدب  نابیقر  لوق  هب  لمع  **** مرازآ رد  ارچ  نم  لمع  دب  دوبن 

يدرک لجا  یب  وت  نکیلو  روگ  هب  ارم  **** درکن وراگزور  تساوخ  لجا  ددم ز  یسب 

يدرک لثم  ار  شیوخ  اج  همه  یسکانب  **** رخآ ارچ  یسک  لوا  وت  لثم  دوبن 

يدرک لمتحم  دوب  مرظن  رد  هچنآ  هک  **** سانش زمر  مشچ  هب  مراد  وت  ساپ  هچ  رگ  و 

يدرک لزغ  نیرب  تیاکح  متخ  وچ  وگب  **** رگید مشتحم  رای  دهد  کین  ثیدح 
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يدیجنر هاگنآ  نخس  رد  لوا  يدرک  مریلد  هرامش 62 :

يدیجنر هاگنآ  نخس  رد  لوا  يدرک  مریلد  **** يدیجنر هام  متفگ  هچ  ار  باتفآ  يزاب  هب 

يدیجنر هاچ  ردنا  متفر  تنامسیر  زا  نم  وچ  **** یفرح یتساوخ  نادخنز  فلز و  نآ  باب  رد  نم  ز 

يدیجنر هاگآ  متخاس  تشیوخ  ریصقت  زا  وچ  **** لد غرم  هام  يا  دوب  هتشگ  لمس  هب  مین  تغیت  هب 

يدیجنر هاتوک  دش  قوش  سابل  مدق  رب  هک  **** نم متفگ  هچ  يدرک  یم  رید  مدنلب  رس  نتشک  هب 

يدیجنر هاوفا  رد  داتفا  نوچ  فرح  نیا  یلو  **** یتفرگن هدرخ  نم  رب  چیه  متفگ  هچ  ار  تناهد 

يدیجنر هار  یب  کی  هب  هرمگ  لد  یب  نیز  ارچ  **** هجنر دشن  وز  تعبط  ریغ و  دش  نورب  هر  دص  هر  ز 

يدیجنر هاوخدب  ار  فرح  نآ  درک  لیوات  دب  وچ  **** لوا نارگ  دنام  ترطاخ  رب  مشتحم  ثیدح 

ینابز تافتلا  هب  يدنبب  هدنب  نابز  هرامش 63 :

ینابز تافتلا  هب  يدنبب  هدنب  نابز  **** یناهن فطل  هب  يوش  نابیقر  ياشگلد  وچ 

یناشن بیقر  لد  هجوت  هب  ینک  یلو  **** نم رب  همه  یشک  نامک  رد  یهن  هزمغ  ریت  وچ 

یناسر بیقر  رب  مخز  رظن  ملع  هب  یلو  **** لفاغ نم  مشک  شتنم  یشک  زان  غیت  وچ 

یناتس بیقر  لد  لوا  لد  گنس  وت  یلو  **** لد مهد  تسخن  نم  زاغآ  ینک  يربلد  وچ 

یناشف بیقر  رب  هلمج  بل  شبنج  هب  ناهن  **** اما نخس  هگ  ینک  نازرا  نم  يارب  رکش 

ینامب بیقر  دسر  نوچ  يورداب  هچرگ  و  **** نم مشوخ  يورب  يوش  نیکمت  همه  رگا  هوک  وچ 

یناوتن مشتحم  حورجم  لد  زا  لفاغت  **** لفاغت گندخ  نامک  رد  یهن  هک  یهگ  یلب 

یئاشامت ادرف  ای  زورما  دینک  یم  نافیرح  هرامش 64 :

یئاشامت ادرف  ای  زورما  دینک  یم  نافیرح  **** یئالاب ورس  تربع  راد  دز  نم  رهب  زا  رگد 

یئاسآ یشحو  یئوم  هدیلوژ  ینت  نایرع  ناود  **** یئاوسر رازاب  رد  بابحا  دید  دنهاوخ  رگد 

یئاغوغ يروش و  دنز  رس  وک  رس  ره  رد  وزک  **** تشحو رپ  تسج  دهاوخ  دنب  زا  يا  هناوید  رگد 
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یئایرد زیگناروش  تخیگنا  تشد  هدنتفت  رهز  **** اهینار بالیس  زا  دهاوخ  یمشچ  هدنیرگ  رگد 

یئامیپ تشد  يدرگ  هوک  يدرونارحص  یپ  **** ناسکی دنک  یم  ار  مغ  کلم  دنلب  تسپ و  رگد 

یئالآ هدید  نوخ  هب  نوماه  نماد  نونجم  وچ  **** ارحص رد  تشک  دهاوخ  هلال  رگید  گشا  مخت  ز 

یئادرف زورما و  زج  تسین  تغارف  مایا  هک  **** يراد یتصرف  ات  مشتحم  نک  نامدمه  عادو 

یئوت مناج  �هلبق  مراد  هک  سکره  رد  يور  هرامش 65 :

یئوت مناج  �هلبق  مراد  هک  سکره  رد  يور  **** یئوت منایرگ  مشچ  ردنا  مناریح  اجک  ره 

یئوت مناهنپ  زوس  زا  دشک  یم  مد  ره  هک  نآ  **** زادگ رد  معمش  وچ  اهبش  رگد  مزب  رد  هچرگ 

یئوت منافوط  هنوگ  دص  هقرغ  يو  زا  هک  نآ  **** يرگید قوش  رحب  رد  روخ  جوم  متسه  هچرگ 

یئوت منامیا  کلم  رد  دنز  یم  شتآ  هک  نآ  **** ملد رگید  تب  زوس  زا  تسین  یلاخ  هچرگ 

یئوت مناماس  ربص و  يانب  رد  نکفا  شبنج  **** روصق یب  هم  ناز  تسین  مروضح  داینب  هچرگ 

یئوت مناغفا  هآ و  زا  ناهج  رد  نکفا  لغلغ  **** �هلان یب  متسین  لبلب  وچمه  لگ  ناز  هچرگ 

یئوت مناشفا  رهوگ  مشچ  ود  زا  زیگنا  مزلق  **** ما هدید  رهوگ  �هناد  کی  ناز  تسکانمن  هچرگ 

یئوت مناماد  كاپ  وا  تمصع  زک  یخر  لگ  **** مشچ ناماد  وا  رادید  زا  میالآ  یم  هچرگ 

یئوت منادیم  شیوخ  هاشداپ  ار  وا  هک  نآ  **** مشتحم نوچ  یگدنب  رد  مرگید  ياج  هچرگ 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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